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األول اجلزء





الرحيم الرمحن اهللا بسم

هللا. رسول عىل والسالم والصالة هلل، الحمد
نشوئه يف عقلها تاريخ هو أمة تاريخ يف الباحث يواجه ما أصعب لعل
يف البحث مدار أن ذلك ومذاهب. آراء من دخله وما دينها وتاريخ وارتقائه،
ظاهر تغري من عليها يطرأ وما محدود، واضح يشبهها وما املادية املسائل
يف العوامل وما نمت، وكيف نبتت، كيف تعرف أن حاولت فإذا الفكرة أما جيل.
أو فعدلتها عليها طرأت التي الطوارئ وما غذتها، التي العنارص وما إيجادها،
ال أمرها أول الفكرة ألن الجهد؛ استخراجه يف منك وبلغ ذلك، أعياك صقلتها؛
يف ويعمل ببال، تخطر ال عنارصقد من تتكون وقد عليها، به نستدل لها مظهر
الباعث يكون قد الدينية واملذاهب الغموض. منتهى يف عوامل وتعديلها تغيريها
يف وهي سياسيٍّا، عليها الباعث يكون قد تعاليمها؛ من ظهر ما غري عليها
الدين، إفساد لها الباعث يكون وقد سياسة، كل من مجردة الخارجي مظهرها
ولكن الصالح، كل صالًحا املذهب يكون وقد للدين، املتحمس بشكل فتتشكل
، ضاالٍّ حائًرا الباحث فيقف فيفسدونه، فيه ويلغون فيشوهونه أعداؤه يحكيه
فيحتذيه. قبله من سلكه الطريق يف أثًرا أو يهديه، نور من بصيًصا يتطلب

ما تخالف عرص كل وقضايا متعددة، واآلراء متنوعة، فاألفكار هذا، وفوق
برباط، قبلها بما ترتبط لم جديدة، وهلة أول فيظنها الباحث ويراها قبلها،
أو قرابة من بينهما يكون أن عىس فيما فكره فيُعِمل صلة، أي به تتصل ولم

سبب. من بينهما يصل قد وما نسب،
من يحصله وما يتناسب ال عناء من الفكر مؤرخ يالقي ما هللا سبيل ففي

نتاج!



اإلسالم ضحى

واإلخالص الصدق رائدي اإلسالم»، «فجر يف سريي اإلسالم» «ضحى يف رست
امرئ ولكل أردت، فالحق أخطأت وإن توفيقه، عىل هلل فحمًدا أصبت فإن للحق،

نوى. ما
(١٣٢–٢٣٢هـ)؛ العبايس للعرص األوىل سنة املائة اإلسالم بضحى عنيت
يف لونًا له أن كما خاص، علمي لون له عرص فهو باهلل؛ الواثق خالفة إىل أعني
حد إىل الفكر وبحرية الفاريس، العنرص بغلبة امتاز ا، خاصٍّ واألدب السياسة
عىل اْحتُِذَي لونًا ونثر شعر من األدب وبتلوين وسلطانهم، املعتزلة وبدولة ما،
قيد إىل العربي باللسان ما بتحويل امتاز كما العصور. واختالف الدهور، كر
كل يف وهو العرب. لغة إىل األجنبي باللسان وما الكتب، يف وتسجيل الدفاتر يف
بنفسها، قائمة حلقة تجعله مخالفة بعده، والعصور قبله العصور يخالف هذا
الفكرة إيضاح يدعوني أحيانًا أني عىل تميز. وأن تدرس، وأن تسمى، أن يصح
إىل تسلسلها يدعوني قد كما قبله، الذي العرص يف منها كان بما أربطها أن إىل

بعده. الذي العرص إىل أتجاوزه أن
أربعة: أبوابا رتبته وقد

أثر له بما منها واجتزأت العرص، ذلك يف االجتماعية الحياة يف األول: الباب
والفن. العلم يف قوي

دينية. وغري دينية، املختلفة؛ الثقافات يف الثاني: والباب
ومزايا الفكر، وحرية العلم، ومعاهد العلمية، الحركات يف الثالث: والباب

الحركات. تلك يف البلدان
وأهم رجالها، وأشهر حياتها، وتاريخ الدينية، املذاهب يف الرابع: والباب

أحداثها.
تأليفه يف رشعت فلما اإلسالم»، «فجر حجم حجمه سيكون أنه أحزر وكنت
يل، خطرت تكن لم مسائَل وواجهت مناحيه، وغرمتني موضوعه، عيل اتسع
اإلسالم فجر ضعف هو فإذا طبيعته، عىل والقول سجيته، عىل البحث فرتكت

بابان. قسم كل يف جزأين، أجعله أن فاضطررت يزيد، أو
حتى قراءته من يفرغوا أال راجيًا األول، بقسمه اليوم القراء إىل وأتقدم

الثاني. قسمه إليهم أقدم
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الرحيم الرحمن هللا بسم

نظرة إال إليه أنظر ولم األوىل، كلمته إال موضوع كل يف أقل لم أني عىل
كتاب. فصل كل من لكان فصل كل يف الكالم أستويف أن حاولت ولو الطائر،
فذلك مباحثه، وتوسيع خطئه، وتصحيح لنقده، الباحثني إثارة يف نجحت فإن

الوكيل. ونعم هللا وحسبنا حسبي،

١٣٥١ سنة رمضان ٢٣
١٩٣٣ سنة يناير ١٩
أمني أحمد
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األول الباب

العرصالعبايساألول يف االجتامعية احلياة





مقدمة

العباسية) الدولة وقامت األموية، الدولة سقطت (وقد الحالة املؤرخني بعض يصور
قد للتاريخ صفحة وأن الدولتني، بني فاصلة حدوًدا هناك أن معه؛ إليك يخيل تصويًرا
ليس وأنه العباسية، الدولة بقيام بدئت أخرى صفحة وأن األموية، الدولة بانتهاء ُختمت
التصوير وهذا الثاني. عهدها يف واألمة األول، عهدها يف اإلسالمية األمة بني عالقة كبري هناك

والعقلية. االجتماعية، الناحيتني؛ من األخص وعىل الصحة! عن يكون ما أبعد
منذ عملها تعمل أخذت األموية، الدولة عهد ويف اإلسالم، صدر يف حوادث حدثت فقد
تعاليم مثًال: لذلك خذ العباسيني. وقيام األمويني، سقوط مع تأثريها واستمر وجودها،
الشأن وكذلك بها، ومتأثرة املفتوحة البالد يف مؤثرة وتنترش، تعمل ظلت فقد اإلسالم؛
العاملني، لهذين جديدة صفحة العباسية الدولة قيام يكن فلم العرب؛ لغة انتشار يف
الفاتحة األمم بني االمتزاج عملية ذلك: عىل املثل أوضح ومن المتدادهما. مهًدا كانت وإنما
األمم أصاب ِلما صغرية وقفة ووقفت الخطاب، بن عمر عهد من بدأت فقد واملفتوحة؛
اإلسالم، يف ودخول تزاوج، من االجتماعية؛ للنظم تخضع بدأت ثم الدهِش. من املغلوبة
مع يحمل بل مًعا، واألجنبي العربي الدم يحمل جديد جيل ظهوِر ثم للعربية، وتعلم
أو جسمية، خصائص كانت سواء دمه، منها يتكون التي املختلفة األمم خصائص ذلك
ينمو وظل األموية، الدولة عهد يف الظهور يف الجيل هذا وأخذ روحية. أو خلقية، أو عقلية،
من يتعلم بدأ جنس كل أن االمتزاج: هذا نتائج من وكان العباسية، الدولة يف ويتعاقب
والرومان الفرس من يأخذ فالعربي أوفر، بحظ منه آخذة بأنها يشعر ما األخرى األجناس
سائرة ظلت العمليات وهذه وهكذا.. واللغة، الدين، العرب من تأخذ والفرس حضارتهم،

األموي. العهد يف سائرة كانت كما العبايس، العهد يف



اإلسالم ضحى

الذي الزمن الحكم يف تستمر أن لها قدر لو األموية الدولة إن أقول أن أستطيع بل
االجتماعية؛ واإلصالحات العلمية الحركات من يديها عىل لظهر العباسية؛ الدولة حكمته

نقول: ما عىل ودليلنا العباسيني. يد عىل ظهر مما قريب

الدينية، واملذاهب العلمية، الحركة كانت هي. وهي نفسها، األموية الدولة أن (١)
االعتزال، ونشأ الخوارج، تعاليم فانتظمت أولها، يف منها أرقى آخرها يف االجتماعية؛ والنظم
العلماء وأخذ املساجد، يف الدروس حلقات ونظمت األمويني، الخلفاء بعض واعتنقه
التأليف، نواة وبدأت والنصارى، اليهود مع وتناقشوا القدر، وغري القدر، يف مسائل يبحثون
العلمية الحركة اتساع كان ولو ذلك. أمثال من كثري إىل الفنية، الكتابة وظهرت والرتجمة،

أولها. يشبه األموية الدولة آخر لكان وحدهم؛ العباسيني عمل من
العرص عارصت مملكة فيها وكونوا األندلس، إىل انتقلوا ملا أنفسهم األمويني أن (٢)
عمل من كثريًا أقلَّ والتأليف الرتجمة ولحركة للعلم تشجيعهم يكن لم األوَل؛ العبايس
بالعباسيني أحاط مما نشأ بينهما: فرق وأكرب وحضاُرتهم، مدنيتُهم وكذلك العباسيني،
مدنية من باألندلس باألمويني أحاط وما واليونان، والفرس، القديمة، العراق مدنيات من
النظم من حظ بأوفر واألخذ العلم، ومنه الحضارة، يف التوسع إىل امليل فأما التينية.

مًعا. الدولتني حظَّ فكان بهم؛ تليق التي االجتماعية

الطبيعية. أطوارها يف متنقلة تسري عهدها أول من كانت اإلسالمية، اململكة بأن ذلك
إىل ثم الحضارة، من طور إىل البداوة، فيه تغلب طور من فتنتقل طور، إىل َطور ويسلمها
يحيط ما بطبيعة الحضارة إىل سائرة واألمة العباسية، الدولة وجاءت وهكذا.. آخر، طور
عدم! من أوجدته أنها يُفهم أن الخطأ كل والخطأ االتجاه، هذا يف فسارت ظروف، من بها
النفوذ كغلبة عملهم؛ من وبعضها العباسيني، مع ظهرت عوامل هناك إن نعم!
نمو يف قليل غري أثر العوامل لهذه وكان العراق. إىل الشام من العاصمة ونقل الفاريس،
لم ولو فقط، مساعدة حركات كانت الحركات هذه ولكن واالجتماعية، العلمية الحركة
العنرص فسلطة أبطأ. سريها يكون كان وإن الحضارة، إىل سريها يف األمة الستمرت توجد
الدولة فرصة لها يتح لم ولو آخره، األخصيف وعىل األموي، الحكم يف تنمو كانت الفاريس
يستخدموا أن يصح كان والعراقيون األشكال. مختلفة فرصأخرى لها ألتيحت العباسية،
البرصي الحسن حركة بالفعل نرى نحن بل الشام)؛ يف (والعاصمة العلمية الحركة يف
عمرو أبي بمثل وتقوى؛ تنمو اللغوية والحركة وتقوى، تنمو بالبرصة الدينية وتالميذه
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مقدمة

يكن ولم األموية. الدولة عهد يف أيضا بالبرصة الثقفي عمر بن عيىس وقرينِه العالء، بن
من نتج طبيعيٍّا وتقدًما وأمثالهم، لهؤالء أثًرا إال العبايس العهد يف الحركتني هاتني اتساع

تالميذهم. نشاط
لونت العباسية الدولة تحياها كانت التي االجتماعية الحياة أن فيه شك ال مما ولكن
الدولة استمرت لو تكون كانت ما خاصة، صفات لها وجعلت خاص، بلون واآلداب العلوم

حكمها. يف األموية
االجتماعية، الحياة وصف من وسنقترص اآلتي. الباب يف وصفه سنحاول ما وهذا

والفن. العلم يف كبري أثر له ما عىل
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األول الفصل

العرص هذا يف اإلسالمية اململكة سكان

يف تختلف فهي أفرادها؛ بني كالذي اختالًفا ِميزاتها يف تختلف األمم أن واضح
ثقافتها، ومقدار عقليتها، ودرجة وكفايتها، تفكريها، منهج ويف وتجاربها، عاداتها،

هدوئها. أو عواطفها، وحدة
أمة كل وأدب األخرى، األمم أدب عن يختلف «أدبًا» أمة لكل أن نرى ذلك؛ وفوق
وسخفائها، وعقالئها وسوقتها، وملوكها وخياالتها، وتاريخها، إقليمها، طبيعة من منتزع
بحياتها. يتصل يشء كل من الجملة وعىل السيايس، نظامها ومن ومجرميها، وصلحائها
من مكونة كانت العرص هذا يف اإلسالمية اململكة إن نقول أن ذلك بعد نستطيع
والعراق، العرب، وجزيرة والشام ومرص حينًا، املغرب أجزائها من كان فقد مختلفة؛ أمم
أبنَّاها. التي االختالفات كّل بينها فيما تختلف األمم هذه وكانت النهر. وراء وما وفارس،
من أمة لكل وكان واحدة، مملكة جميًعا منها وتكون اإلسالمي، للحكم خضعت وكلها
قال حتى الشعر؛ عىل بالقدرة مثال العرب فشهر بها؛ عرفت وصفات مزايا األمم هذه
ركِّب طبًعا عِر، الشِّ قول َعىل يْقدِر وهو إالٍّ العرِب ِمن أحد «ليس داود: أبي بن أحمد
«إن الجاحظ: يقول بالعقاقري. والعلم بالصريَفِة، السند أهل واشتهر ُكثر1». أو َقلِّ ِفيِهم،
واشرتى نِدي، ِسْ ِكيسِه وصاِحب إال صريفيا بالبرصِة تَرى ال الرصف، يف طبيعة لهم السند
وله إال عندنا، صيدالني وقلَّ العظيم، املال له فكسب السندي، رواٍح أبا السكِن بن محمد
واجتالب املعاملة، صحة ويف بالعقاقري، واملعرفة الخربة، يف أيًضا فبَلغوا ِسنِْدي، غَالم

.٥١ :٢٠ جزء األغاني: 1



اإلسالم ضحى

الفريد: العقد يف قال حتى بالبخل؛ وخراسان مرو، أهل واشتهر حسنًا»،2 مبلًغا الحرفاء
الديك رأيت ما أرشس: بن ثمامة قال خراسان؛ أهل ثم مرو، أهل بخل عىل الناس «أجمع
رأيته فإني مرو، يف إال بها. ويْلطف إليها، الحب ويثري الدجاج، يدعو وهو إال بلدة يف قط
فقلت بيضة، يده يف صغريًا طفًال مرو يف ورأيت املأكل. يف لؤمهم أن فعلمت وحده! يأكل
بالطَّبِع فيهم واملنع اللؤم أن فعلمت. يدك؛ تَسع ليس فقال: البيضة! هذه أعطني له:

املفطورة.»3 والِجِبّلِة املركَِّب،
بالظرف. العراقيون اشتهر كما بالدل،4 والحجازيون بالعشق، اليمانون واشتهر

املوصيل: إبراهيم بن إسحاق قال

ال��ج��وازي ال��ظِّ��ب��اء ِم��ن ظ��ب��ٍي م��ع ع��زاِز5 ت��لِّ ب��ال��تَّ��ّل ْق��ل��ِب��ي إن
ال��ِح��ج��اِز دلُّ ال��ِع��راِق ظ��رِف م��ع وف��ي��ِه ال��ِع��راَق، ي��ر ل��م ش��اِدٍن،

فهم الَصناعة، الصني سكان «ميزة فقال: عرصه، يف أمة كل مزايا الجاحظ وعدد
الَخرِط، وأصحاب العِجيبة، واألصباِغ واإلذَابِة، واإلْفراِغ، والصياغِة، السبِك، أصحاب
وميزتهم العمل، يبارشون وال الِعلَل، يعرفون واليونانيون والنسج. والتصاوير، والنَّحِت،
أصحاب وال حسابًا، وال أطباء، وال ِصناًعا، وال تجاًرا يكونوا لم والعرب واآلداب. الحكم
طلبوا وال … الجزية صغاِر من لخوفهم زرع أصحاب وال مهنة. فيكونوا فالحة،
فحني والقراريط. الدوانيَق، عرفوا وال املوازين، ورءوِس املكاييل، ألسنة من املعاش
وتصاريف اللغة، وتشقيِق املنطِق، وبالغِة الشعِر، قوِل إىل قواهم ووجهوا حدهم، حملوا
واالستدالِل بالنجوم، واالهتداء النَّسِب وحفظ األَثر، ِقيافِة بعد البرش، وقيافة الكالم
مسموع، لكل فِظ والِحْ الحرب، وآلِة والسالح، بالخيِل، والبِرص األْنواءِ، وتعرِف باآلثار،
وميزة الغاية. ذلك يف بلغوا — واملثالب املناقب، شأن وإحكام محسوٍس، بكل واالعتبار

.١٣٤ :٣ جزء الحيوان: 2
.٣٦١ :٣ جزء الفريد: العقد 3
.٢٢٣ :١ جزء اآلداب: زهر 4

بهذا آخر تل وهناك هـ. ا البيتني وأنشد بالرقة، إنه األصفهاني الفرج أبو قال العني. بفتح عزاز تل 5

ياقوت. ذكره حلب شمال االسم
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كما تركي كل األرِض يف وليس … الحروب يف واألتراك والسياسة، امللك يف ساسان آل
كل وال الِحذِْق. من غايٍة يف ِصيني كل وال حكيًما، يوناني كل ليس أنه كما وصفنا.
وقال وأكثر.»6 أظهر وفيهم وأتم. أعم هؤالء يف األمور هذه ولكن قائًفا. شاعًرا، أعرابي
بالطبل؛ والرضِب الرقص، عىل الخلق أطبع «وهم الزنج: عىل الكالم يف آخر موضع يف
ِمنهم.»7 حلوًقا أحسن األرض يف وليس تعليم. وال تأديب، غرِي من املوزوِن، اإليقاع عىل
والتصاِوير، والنجِر، والخرِط، الطب، وأرسار النجوم، وعلم بالحساب، الهند «واشتهر

العجيبة.»8 الكثرية والصناعات
قتيبة: ابن رواه ما ذلك يوضح السياسية، وامليول األهواء، يف يختلفون كانوا كذلك
وأراد للدعوة، اختارهم حني الدعوة لرجال عباس بن هللا عبد بن عيل بن محمد «قال
فعثمانية البرصة وأما طالب. أبي بن عيل ِشيعة فهناك وسوادها، الكوفة أما توجيههم:
الجزيرة وأما القاتَل. هللا عبد تكن وال املقتوَل، هللا عبد كن وتقول: بالكف، تدين
فليس الشام؛ أهل وأما النصارى. أخالق يف ومسلمون كأعالج، وأعراب مارقة، فحروريٌة
وأما مرتاكًما. وجهًال راِسخة لنا عداوة مروان؛ بنِي وطاعة سفيان، أبي آل إال يعرفون
هناك فإن بخراسان عليكم ولكن وعمر. بكر أبو عليهما غلب فقد واملدينة؛ مكة أهل
ولم األهواء، تَتقسمها لم فارغة، وقلوبًا سليمة، وصدوًرا الظاِهر، والجلد الكثري، العدد
ِهمم اليوم لهم وليست فساد، فيها يتقدم ولم ِديانة، تْشَغلها ولم النِّحُل، تَتوزعها
ولم العشائر. وعصبية القبائِل، وكتحالِف بالسادات، األتباع كتحازب فيهم وال العرِب،
أجسام لهم جند وهم الدول، ويؤملون ويكِظمون، ويظلمون ويمتهنون، يذلون، يزالوا
تخرج فخٌمة ولغات هائلة، وأصوات وشواِرب، ولحى وهامات وكواهل، ومناكب وأبدان،

منْكرٍة.»9 أفواٍه من
خاصة؛ وعادات شعائر، لها مختلفة طوائف األمم هذه من أمة كل يف كان كذلك
تمسكوا ونصارى منهم، إال التزاوج وحرموا تقاليدهم، عىل حافظوا يهود فمنهم

نريانهم. ويوقدون هياكلهم، يقيمون ومجوس وعاداتهم، بشعائرهم

بعدها. وما ٤١ الجاحظ: رسائل انظر 6
.٦٣ رسائل: 7

.٧٣ رسائل: 8

.٢٠٤ :١ جزء األخبار. عيون 9
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وحياتهم تاريخهم، نتيجة هو أدب لهم فُفرس اآلداب، يف خالفات نجد كما
لهم ومرصيون الدول، من اعتورهم مما ورثوها قديمة آداب لهم وعراقيون االجتماعية،

روماني. يوناني وأدب شامي، وأدب هندي، وأدب كذلك، أدب
بارد وجو سهل، يف وأخرى جبل، يف تعيش فأمة اإلقليمية؛ االختالفات عنك دع
ذلك يستتبع وما صحراوية. وأمة ساحلية، وأمة الحرارة، شديد وحار الربودة، شديد

واملزاج. والطبيعة، العادات، يف األمم بني خالف من
اإلسالمية اململكة تكون كانت قليلة؛ أمثلة إال منها نذكر لم التي االختالفات هذه كل
وتتفاعل املختلفة، املواد هذه فيه تُصهر وعاء ساحتها وكانت األول، العبايس العرص يف
عىل ساعدت قوية عوامل هناك كانت وقد كيماويٍّا. املختلفة األجسام تتفاعل كما فيه
عن كلمة هنا نزيد أن البد ولكن كتابنا.10 من األول الجزء يف بها أملمنا االمتزاج هذا

التوليد». «عملية وهو العرص؛ هذا يف األثر ظاهر كان يشء
بينهما فينشأ أخرى؛ أُمٍة من وامرأة أُمٍة من رجل يتزاوج أن بالتوليد؛ ونعني
من الجيل هذا بكثرة األوُل العبايس العرص امتاز وقد األمتني. دم عروقه يف يجري نسل
الرقِّ نظام ومن األجناس، اختالط عن نتجت قوية؛ ظاهرة التوليد هذا وكان الناس.
بيوت وخصوًصا — اإلسالمي البيت أصبح فقد اإلسالمي. الفتح عقب طبق الذي والوالءِ
األمم خصائص يحمل ما النسل من ينتج أمم»، «عصبة — واألغنياء واألمراء الخلفاء
منصور بنت أروى بيته يف كان فقد املنصور؛ جعفر أبي بيت مثًال: لذلك خذ املختلفة.
فترساها؛ اشرتاها املنصور كان كردية وأٌمة األكرب. وجعفًرا املهدي، أولدها الِحمريِي،
وامرأة املسكني»، «صالًحا أولدها «قايل» لها يقال رومية وأٌمة األصغر. جعفًرا له فولدت
يف يرسف لم املنصور جعفر أبا أن مع هذا «العالية.»11 تسمى بنتًا أولدها أمية بني من
والخدمة املغنيات من جارية ألفي زهاء للرشيد «وكان بعده. أتى من إرساف الترسي
كان إنّه «ويقال: والجوهر.»12 الثياب أنواع من نوع كل من ِزي أحسن يف الرشاب؛ يف
الجواري. يف الكالم عند الكثري اليشء ذلك من وسيأتي رسيٍة.»13 آالف أربعة للمتوكل

بعدها. وما ،١٠٠ ص األول، الجزء اإلسالم: فجر كتاب انظر 10
.٢٩٨ :٣ العقد 11
.٨٨ :٩ األغاني: 12

.٣٠٨ :٣ جزء املسعودي 13
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النخاسني، أسواق يف وتباع الفاتحني، عىل توزع األنواع املختلفة الجواري هذه كانت
األمم من الحرائر وكانت املال. يمنح كما وتمنح اللطيفة، الطُّرف تهدى كما وتهدى
نسلهن وكان عديًدا، نسًال ينسلن وهؤالء هؤالء وكان جنسها، غري من تتزوج املختلفة
ولوع كان بل لغريهن. نسب إذا العربيات عدد لقلة الخالصات؛ العربيات نسل من أكثر
ولذلك الحرائر. إىل منه أكثر اإلماء إىل وميلهم وأشد، أقوى العرب بغري باالختالط الناس
قد أتم؛ والحسن أوفر، املفتوحة األمم هذه نساء من كثري يف الجمال أن األول: سببان:
بياض من اإلقليم؛ طبيعة به حبتْهن ما إىل هذا النعيم. وجالهن الحضارة، َصَقلتْهن
من الجاحظ؛ إليه أشار ما الثاني: ذلك. ونحِو العيون، وزرقة عر، الشَّ وصفرة البرشِة،
يريد من إىل الرجل ينظر ال اآلن! كعادتنا عهده يف كانت بالحرائر التزوج عاَدة أن
يتفق ال وقد تشاء، ما محاسنها من له فرتوي «الخاطبة»، تتوسط ولكن يتزوج، أن
أن قبل يراها فهو األمة، يف الشأن هو ذلك وليس صدْقته! إن هذا وذوقه.. ذوقها
أكثر صار أجلها ِمن التي للعلة احتج من بعض «قال الجاحظ: قال تملكها. عىل يقدم
تأمل قد األمة يمِلك أن قبل الرجل إن املِهريات:14 أكثر من الرجل عند أحظى اإلِماءِ
باملوافقِة. وقوِعها بعد ابتياِعها َعىل فأقدم الخلوة، حظوة خال ما وعرف منها، يشء كل
وحاجاِت النساء جمال من يبرصن ال والنساء النساء، جمالها يف يستشار إنما والحرة
تقول: أن املرأة تحِسن َوقد أبرص.. ِبالنساء والرجال كثريًا! وال قليًال وموافقتهن الرجاِل،
شعرها وكأن !… فضة إبِريق عنَقها وكأن غزاٍل! عني عينَها وكأن السيف! أنَفها كأن

والبغض.»15 الحب يكون بها أُخر، أسباب وهناك !… العناقيد
يف ُغلٌّ والحرة بالعيِب، وتُرد بالعنِي تْشرتى «األمة املشهورة: العرب أقوال ومن
ولِمن الطِويل! يلبس كيف القصري؛ لبس ِلمن «عجبت وقالوا: إليه!» صارت من عنق

الحرائر!»16 عىل يقِدم كيف اإلماء؛ عرف ملن وعجبًا أعفاه! كيف شعره؛ أَحفى
بحكم النساء، من مختلفة أجناس إىل بميلهم املختلفة األصقاع اشتهرت وقد
النساء أشهى البرصة أهل أن ذلك: «من ون ويسرتقُّ يأِرسون كانوا ما وبحكم الجوار،

املهر. الغالية الحرة املهرية: 14
.١٦٨ الجاحظ: رسائل 15

.٢٩٦ :٣ جزء الفريد: العقد 16
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الحبشيات عندهم؛ النساء أشهى واليمن واألغوار،17 الهنديات، وبنات الهنديات عندهم؛
وكل الروميات. وبنات الروميات عندهم؛ النساء أشهى الشام وأهل الحبشيات، وبنات

قياس.»18 الشاذ عىل وليس الشاذ، إال وسبيهم جلبهم يشتهون فإنما قوم
حتى خاصة، ميزات يحمل جديد جيل نشأ منه؛ طرًفا أبنَّا الذي االختالط هذا من
خرشنة،19 من هي سبية «فالخيزران الصنف؛ هذا من كانوا أنفسهم الخلفاء بعض
فريوز بنت وشاهسفرم20 املهدي.. محمد ابني الرشيد، وهارون الهادي، موىس ولدْت
الوليد بن يزيد امللك عبد بن للوليد ولدت أبرويز كرسى بن شهريار بن يزدجرد بن
وأبو كردية22 أمة ابن محمد؛ بن ومروان املخلوع.»21 الوليد بن وإبراهيم الناقص،
واملعتصم، مراجل. تسمى أمة أمه واملأمون؛ سالمة. اسمها بربرية أمه املنصور، جعفر
تسمى أمة أمه واملتوكل؛ قراطيس، تسمى أمة أمه والواثق؛ ماردة. تسمى أمة أمه
املدينة أهل أكثر «كان األصمعي: قال والشعراء. العلماء، يف ذلك ومثل شجاع.23
عبد بن وسالم محمد، بن والقاسم الحسني، بن عيل منهم نشأ حتى اإلماء، يكرهون

الرساري.»24 يف الناس فرغب وورًعا، وعلًما، ِفقًها، املدينة أهل ففاقوا هللا،

بالعجم.. ناحية هاء: وبال هراة، باب عند بلدة بالضم: الغورة القاموس؛ يف 17

.٧٥ الجاحظ: رسائل 18

فراس: أبو قال ملطية. قرب بلدة خرشنة: 19

أم��ي��ًرا ب��ه��ا ح��ل��ل��ت ف��ل��ك��م أس��ي��ًرا خ��وش��ن��ة زرت إن

أصح! ولعله شاهفرنه، االسم هذا الفقيه:جاء البن البلدان كتاب يف 20

.٢٢٢ :١ جزء العقد، هامش اآلداب، زهر 21

.٣١٨ :٩ جزء الطربي، 22
بعدها. وما ،١٢٨ قتيبة، البن املعارف كتاب انظر 23

.٢٩٦ :٣ جزء العقد: 24

24



العرص هذا يف اإلسالمية اململكة سكان

صفات وأمهاته آبائه من فكسب «الوراثة»، لقوانني املولَّدين من الصنف هذا خضع
الزواج من خري باألباعد الزواج بأن آمنوا قديم من والعرب ممتاًزا. صنًفا وكان خاصة،

الشاعر: وقال تَضووا.»25 ال بوا «اغَرتِ الخرب: يف وروي باألقارب.

ال��َق��َراِئ��ِب َرِدي��ُد ي��ْض��َوى َوق��د ف��ي��ض��وى، ق��ِريَ��ب��ُة َع��مٍّ ِب��نْ��ُت تَ��ِل��ده ل��م ف��ت��ى

آخر: وقال

ال��ع��مِّ ب��نَ��اِت أْوالٍد تَ��ْزِوي��َج ال��َه��مِّ، بَ��ِع��ي��َد َك��ان َم��ْن أُنْ��ِذُر
وُس��ْق��ِم! َض��وى ِم��ن ب��نَ��اٍج َف��ل��ي��س

صغرتم؟ مالكم فقال: األجسام. صغار قريش؛ من قوم إىل نظر عمر «إن ورووا:
فأنجبوا!» البعداء يف فتزوجوا اغِرتبوا. صدقتم؛ قال: آبائنا. من أمهاتنا قرب قالوا:

العنارص، أظهر من كانوا العبايس العرص يف فاملولدون النظرية؛ هذه أيد والواقع
أمهاتهم. باختالف وذلك وصناعاتهم؛ وعقولهم، أجسامهم، يف مختلفة ميزات ولهم
منهم!»26 أفتك وال املولدين، خراسان أبناء من أشجع أحد الدنيا يف «ما القواد: أحد يقول
كابن األبطال رءوس رضب وما أنجب، والغرائب أصرب، العم «بنات األصمعي: ويقول
فولد قيل: بخيل. معجب، صِلف، فقال: الرومية. ولد عن بعضهم «وسئل األعجمية!»
فولد قيل: سخي. شجاع، قال: السوداء؟ فولد قيل: زنيم. طِفس، قال: الصقلبية؟
قال: العربية؟ فولد قيل: أفواًها. وأطيب أجساًدا، وألني أوالًدا، أنْجب هم قال: الصفراء؟
يتخلق الذي وهو الناس؛ من الِخالِيس «رأينا الجاحظ: ويقول إلخ. … حسود27 أِنف،
من وأقوى أبويه، من أعظم يخرج أنه الرتكيب هذا من والعادة والبيضاء، الحبيش، بني
ال والهند، البيض، بني من يْخَلق الذي وهو الناس؛ من اليِرسي ورأينا ومثِْمريه. أصليه
وأملح»28 أحسن يجيء ولكنه وقوتهما، األبوين، ضخم مقدار عىل النتاج ذلك يخرج

ولد أن تزعم العرب أن «وذلك اللسان: يف قال األقارب. يف ال األنساب؛ البعاد يف تزوجوا معناه: 25

نحيًفا.» ضاويًا يجيء قرابته من الرجل
.١٤٣ طيفور: 26

.٢٠٧ :١ جزء األدباء، محارضات 27

.١:.٧١ جزء الحيوان، كتاب 28
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يزوج ال اإلرسائييل «إن والعقل: الشكل يف اليهود عىل النصارى ميزة يف العلة يف ويقول
فيهم.»29 ترضب ال األجناس وفحولة تشوبهم، ال الغرائب فكانت اإلرسائييل، إال

الحجاز، يف املغنيات من نبغ من أكثر أن تجد األغاني، كتاب يف فانظر شئَت؛ إن
ومولدات تالميذِهن. من أو املدينة»، «مولَّدات من العبايس األول العرص يف العراق؛ يف ثم
كثري إىل فانظر شئت أو العرب، غري من وأمهات عرب، آباء من نَتجن نساء املدينة؛
رأيت وقد املولدين. من تجدهم وأمهاتهم، آبائهم أجناس وتحر واألدباء، العلماء، من
عنرص باليمن ظهر وقديًما بالشجاعة. عامة؛ األعجام ومولدي خراسان، مولدي شهرة
ملا يزن ذي بن سيف مع كرسى أرسلهم الذين «وهم «األبناء»، العرب سماهم ممتاز
فقيل العرب، يف وتزوجوا وتدبروها اليمن، وملكوا فنرصوه، الحبشة؛ عىل يستنجده جاء
ومن آبائهم.30» جنس غري من أمهاتهم ألن االسم؛ هذا عليهم وغلب األبناء، ألوالدهم
أن غري التابعيان، َمنبٍه بن ووهب كيسان، ابن طاووس األبناء: من العلماء مشهوري
كان العبايس عرصنا يف واملولدون يمنية. عربية وأم فاريس أب من كانوا األبناء هؤالء

أعجمية. وأم عربي أب من أكثرهم

األمم من الناس فعقول عقيل، توليد هناك كان األجسام، بني «توليد» هناك كان وكما
ويتعلم اإلسالم، يعتنق ثم فارسيٍّا، عقًال يحمل فالفاريس الَّلقاح، يتناوبها كان املختلفة
جديدة. ومعاٍن جديدة، أفكار منه تتولد العقلني، من مزيج فينشأ العربية، اللغة
املسلم، العربي يخالط اليهودي العراقي أو النرصاني، الرومي أو النرصاني واليوناني
كان ثَم ومن وهكذا، جديد، فكر ذلك من فينشأ والفكرة، والقصص الرأي ويتبادالن
وإنما عربيٍّا؛ أدبًا الحقيقة يف ليس ثقافة كل يشمل الذي الواسع بمعناه العربي» «األدب
يوضح مثًال ولنذكر عربيٍّا. أدبًا فسمي اإلسالمي؛ العربي بالطابع طبع «مزيج» هو
إن وهو الصحيح، باملعنى عربي أدب أدبها جاهليتها، يف العرب نرى أننا ذلك هذا:
فهي القوية الغالبة الروح أما خفيًفا. قليًال اقتباسه كان فقد حوله؛ مما شيئًا اقتبس
أتم االجتماعية حياتهم ويصور تمثيل، أحسن العربية الحياة يمثل فهو العربية، الروح
وِجدهم، ولهوهم، حروبهم، وصف وفيه صيدهم، طريقة وفيه خيالهم، فيه تصوير،

أطول. هناك والعبارة و١٧٠، ،١٦٩ :٢ جزء — الكامل هامش عىل — الجاحظ رسائل 29

«ابن». مادة يف العرب لسان 30
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العرص هذا يف اإلسالمية اململكة سكان

الذين الفرس وخاصة الناس، وجدنا العبايس العرص إىل طفرنا نحن فإذا وبداوتهم.
بذوقهم يتذوقون يعودوا لم الدولة مرافق عىل غلبة لهم وكانت اإلسالم، يف دخلوا
بالحب، شعرهم يف التغني من أِلفوا ما يتذوقون وإنما الجاهيل، العربي الشعر الفاريس
يشبعان األم؛ الفاريس نواس وأبو البيئة، الخراساني األحنف بن العباس فظهر والخمر.
الحب، يف شعر الجاهيل للعربي كان قد خمرياته. يف والثاني: عشقه، يف األول: ذوقهما.
بني وشتان نواس، أبي وخمريات َطرفة؛ خمريات بني شتان ولكن الخمر. يف وشعر
امرئ قول بني كم الجاحظ: قول ذلك يف ويعجبني العباس. وشوق القيس، امرئ شوق

الجهم: بن عيل قول وبني مًعا»، ِبنَا الَغِبيط ماَل َوقد «تَقوُل القيس:

م��ع��ذَِّب ُف��ؤاٍد ِم��ن ُف��ؤاًدا وأدن��ى ه��ْج��ع��ٍة ب��ع��َد ��ن��ا ض��مَّ ل��ي��ال ال��ل��ه س��ق��ى
تَ��َس��رَِّب!31 ل��ْم بْ��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ال��ّراح م��َن ُزج��اج��ة ت��راق ل��و ج��م��ي��ًع��ا ف��ِبْ��ت��ن��ا

العوامل أكرب من كان ولكن الفرق. هذا أنتجت التي هي وحدها الحضارة تكن لم
الوزن الفرس أخذ فقد الشعر. يف كان كالذي األفكار، وتزاوج األجناس، تزاوج فيه:
الفاريس، الخيال ذلك بجانب أخذوا ولكن العربي، واألسلوب العربية، والقافية العربي،
ما ويصف بغداد يذكر الخريمي: يقولها التي القصيدة إىل انظر الفاريس. والذوق
يْلعب ولِم قالوا مطلعها: والتي واملأمون، األمني بني الخالف أيام الفتن من انتابها

عواِبرها!؟32 ِبِه َوتعرب ببغداد الزمان
الحكم أنواع وانظر قبل. من به للعرب عهد ال طويل، ممتع َقصيص، ِبَنَفٍس تحس
ألف يف الذي القصص وانظر املقفع، ابن أقوال يف تجدها التي العربية الفارسية الهندية
والحريري. البديع عمل يف تجلت التي املقامات أنواع وانظر ودمنة. وكليلة وليلة، ليلة
عمليِة نتيجة شك غري من كانت وإنما الخلَّص، العرب يعرفها ال أنواع وأمثاله: هذا كل
وحدهم. الفرس أو وحدهم، العرب عاش لو تكون كانت وما إليها. أرشنا التي التوليد
تالية. فصول يف سنوضحها التي املختلفة، العلوم أنواع من ظهر فيما يقال ذلك ومثل
كان كما الخاصة. ميزاتها لها جديدة؛ مخلوقات أنتج العقول لقاح أن والخالصة

األجسام. توليد يف الشأن

.٦٨ :٢ جزء األدباء محارضات 31

بيًتا. ١٤٥ وتبلغ ،١٧٦ :١٠ جزء الطربي، تاريخ يف القصيدة 32
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عىل ترفرف واحدة، روح هناك كانت — أبنَّا التي — املتنوعة االختالفات هذه فمع وبعد:
وأنواعهم. أجناسهم اختلفت مهما أفرادها، بني توحد رشقية، روح هي اإلسالمي. العالم
عليها فأسبغت بالدها، يف دخلت ملا اليونانية الفلسفة أخضعت التي هي الروح هذه
يدركون واالجتماع التاريخ علماء جعلت التي وهي وإلهاماتها. روحانيتها، من ثوبًا
أجيال، من الرشقي ورثها روح للغرب. التي تلك تخالف الرشق، بني مشرتكة خصائص
يتذوقه ما غري يتذوقون وجعلتهم واالجتماعية، الطبيعية، بيئاتهم تكوينها عىل وساعد
تخالف مدنيات؛ لهم جعلت كما الغربي، النمط غري عىل األشياء ويدركون الغربي،
ويهودية، بوذية، من: املختلفة األديان جاءت الغربية. املدنيات — كثرية وجوه من —
هذا فوق بإله تؤمن مادية، ال صبغة خاصة، صبغة الروح هذه فصبغت ونرصانية.
والشهوات الدنيوية السعادة هذه وراء أن وترى ناًرا، وتخاف جنة، وترجو العالم،
الرشقية؛ املمالك عىل سلطانه ونرش اإلسالم، جاء فلما روحية! أخرى سعادة الجسمية
لقانون تخضع املختلفة األمم هذه كانت فقد توحيدها، يف وعمل وقواها، الروح هذه زاد
ورحالت واحد، بدين أغلبها ويدين واحدة، بلغة وتتكلم واحد، الحكم يف ولنظام واحد،
واملعتقدات، اآلراء يتبادلون والرحالون املواصالت، صعوبة عىل القوة منتهى يف العلماء
بتعاليم مزودين الخالفة مركز من يرسلون والحكام وسياسية، دينية دعوات ويدعون

جوهرها. يف واحدة
لها واحدة، أمة يسمى أن يصح ما منها وكون املختلفة، األمم بني وحد هذا: كل

مشرتك. وعلم واحدة، وثقافة واحد، أدب
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الثاني الفصل

بنيالعربواملوايل الرصاع

الشعور كان إنما أمة! بأنهم قوي شعور لهم يكن لم الجاهلية يف العرب أن يظهر
الشعر من صحته نرجح ما إىل رجعنا إذا أننا ذلك بقبيلته، الفرد شعور عندهم؛ القوي
بانتصارها، ويتغنى قبيلته، يمدح فالعربي اَلقبيل، بالشعور مملوءًا وجدناه الجاهيل،
شعًرا نجد أن قّل ولكن قبيلته. أجل من األخرى القبيلة ويهجو محاسنها، ويعدد
واضح، ذلك يف والسبب األمم. من غريه عىل فيه ويفخر عربي! بأنه العربي فيه يتّغنى
ديًنا، وال لغة يتحدوا فلم الصحيح. باملعنى أمة يكونوا لم الجاهلية يف العرب أن وهو:
أو شخص، وجود وهو لألمة؛ أويل رشط هو ما وال واحدة، وطنية آمال لهم وليست
عىل وحملهم أفرادها، كافة عىل أوامرها تنفيذ قوة لها أشخاص، عدة من مكونة هيئة

ذلك. تأبى تعيشها كانت التي اَلقبلية املعيشة وطبيعة طاعتها.
نظروا إذا ألنهم الفكرة؛ هذه عىل العرب يشجع ما هناك يكن لم أنه ذلك؛ إىل أضف
من والروم ناحية، من الفرس فحولهم فخر، وال بعظمة، ذلك يشعرهم لم النظر هذا
تجاريٍّا، معهم يتعاملون فهم بالقوة؛ تشعر عالقة ليست معهم العرب وعالقة ناحية،
تاجر ومن بالقوي، والضعيف بالغني، الفقري عالقة بل بالند، الند عالقة ليست ولكن
بعض وردت نعم! نفسه. استضعف عظمتهم، ورأى والروم فارس إىل وانتقل منهم،
عىل العرب وفود من الكلبي: عن القظامي رواه كالذي نقول؛ ما تنقض قد قصص
وال فارس، يستثني ال األمم، جميع عىل وفضلهم بالعرب النعمان وافتخار كرسى1
وجوهها، وحسن وَمنعتها، بعزها، (العرب) َلفضلتها بالعرب قرنت لو أمة وأن غريها،

.١٢٤ :١ جزء الفريد: العقد يف تجدها 1



اإلسالم ضحى

نشك ولكنا إلخ، … ووفائها وأنََفتها، عقولها، وشدة ألسنتها، وحكمة وسخائها، وبأسها،
بالوضع. مشهور وهو الكلبي، عن إال الخرب هذا نجد لم فإنا كبريًا، شكٍّا الخرب هذا يف
الكلبي عن روي إنما أهميته؛ مع األموي العرص يف رواه أحًدا نجد لم الحديث هذا وألن
وضعه، عىل دليل الفنية؛ الصنعة من فيه ما أن إىل هذا العبايس، العرص يف وحده
مشهوري من وهو َقتادة، يقوله ما ذلك ينقضه، ما الصحيحة األخبار من عندنا بل
﴿وُكْنُتْم تعاىل قوله تفسري عند قال سدوس. من صميم، عربي كذلك: وهو التابعني؛
، ذالٍّ الناس أذل العرب من الحي هذا «كان نْها﴾: مِّ َفأَنََقذُكْم النَّاِر َن مِّ ُحْفَرٍة َشَفا َعَىل
ُجْحر رأس عىل معكومني بطونًا، وأجوعه جلوًدا، وأعراه ضاللة، وأبينه عيًشا، وأشقاه
من عليه. يحسدون يشء من يومئذ بالدهم يف ما وهللا ال والروم. فارس األسدين؛ بني
نعلم ما وهللا يأكلون! وال يؤكلون، النار! يف ردي مات ومن شقيٍّا! عاش منهم عاش
حتى منهم، شأًنًا فيها وأدق حظٍّا، أصغر فيها كانوا األرض، حارض من يومئذ قبيًال
لكم ووسع الجهاد، دار به لكم وأحل الكتاب. به فورثكم باإلسالم، وجل عز هللا جاء

الناس!!».2 رقاب عىل ملوًكا به وجعلكم الرزق، من به
عدت قار؛ ذي يوم الفاريس الجيش من فرقة عىل منهم قبيلة انترصت ملا والعرب
لالنهزام، عرضة أمة ألي فرقة فأي خطر، ذي بيشء ليس أنه مع عظيًما، فخًرا ذلك
حملة تهزم أن يتوقعون كانوا ما كأنهم النتصارهم، العظيم بالفخر أحسوا العرب ولكن
يوم انترصوا ملا العرب أن وهو: نقول، ملا قوي مستند القصة هذه نفس يف بل فارسية،
اشرتكت التي القبائل بنرصة تغنوا إنما الفرس، عىل العرب بنرصة يتغنوا لم قار ذي
عربية روح الغناء يف تتجّل ولم واليشكريون، وامِلجِليون الشيبانيون، وهم: الحرب، يف

عامة.
وعجبوا الفرس، من تخوفوا فارس فتح عمر أراد عندما أنه الطربي: ويخربنا
(إىل إليهم الوجوه أكره من فارس وجه «وكان يقول: يحاربوهم! أن يستطيعون كيف
وروى األمم». وقهرهم وعزهم، وشوكتهم، سلطانهم، لشدة عليهم؛ وأثقلها املسلمني)
قد فإنا الوجه، هذا عليكم يعظمن ال الناس، أيها «يا فقال: تكلم حاِرثة بن املثَنَّى أن

.٢٥ :٤ الطربي: تفسري 2
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واملوايل العرب بني الرصاع

واجرتأ منهم، ونلنا وشاطرناهم، السواد، ي ِشقَّ خري عىل وغلبناهم فارس، ريف تبحبحنا
بعدها!!»3 ما هللا شاء إن ولها عليهم، قبلنا من

واملحمدة بقبيلته. يعتز كان الجاهلية يف العربي أن كله: هذا من لنا يظهر فالذي
عند قوسه زرارة ابن حاجب رهن فلما قبيلته، أفراد يأتي التي هي بها يفتخر التي
أو بالشعر يفتخر والذي تميم،4 قبيلة بذلك يفتخر الذي كان بالرهن! ابَنه ووىف كرسى

أمة!. مكرمة املكرمة، عد إىل ذلك يتجاوزوا أن وقّل قبيلته، الشجاع
إليها؛ أرشنا التي األمة خصائص فيها وكانت أمة، العرب تكون اإلسالم، جاء فلما
عىل االنتصار ذلك وأعقب رأسها، عىل حكومة وجود ومن وميول، ودين لغة اتحاد من
الروح تنمح لم هذا مع ولكن والروم. فارس، وهما عرصها، يف كانتا أمتني أضخم
و«نزعته فخذه»، ثم بطنه، ثم لقبيلته، العربي «نزعة معا: النزعتان فوجدت القبلية،
يف جنب، إىل جنبًا النزعتان وسارت العربي»، والجنس العربية، واألمة العربي، للدم
الجاهلية، يف كان كما اإلسالم، يف بقبيلته يفتخر العربي نسمع ورصنا اإلسالم، صدر

يقوِل: كالذي العربي، بالجنس االفتخار اإلسالم يف وزاد

َص��ْرَص��ِر ِب��ِري��ٍح َع��اٍد َع��َل��ى َط��ل��ع��ت ِج��ي��اُدُه��ْم الَّ��ِذي��ن ال��نّ��ف��ِر ِم��ن إنَّ��ا
األَْص��ف��ِر5 البْ��ِن ْرِب ال��دَّ بَ��اَب واج��ت��زن ِب��اَل��ق��نَ��ا َق��يْ��َص��ر م��ْل��ِك تَ��اَج��ي وَس��ل��بْ��ن

.٦١ :٤ جزء الطربي: تاريخ 3

العجيل: دلف أبا يمدح تمام، أبو يقول 4

م��ن��اق��ب م��ن وط��دت م��ا ع��ل��ى وزادت ب��ق��وس��ه��ا ت��م��ي��م ي��وًم��ا اف��ت��خ��رت إذا
ح��اج��ب! ق��وس اس��ت��ره��ن��وا ال��ذي��ن ع��روش س��ي��وف��ك��م أم��ال��ت ق��ار ب��ذي ف��أن��ت��م

بذلك! سموا لم أدري ال سيده: ابن قال الروم. األصفر: بنو 5
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اإلسالم ضحى

األموي، العرص يف التاريخية فالحوادث القبلية) العصبية (وهو األول النوع فأما
للداللة أمثلة لك وَلنسق بها. إال تفهم وال النزعة، هذه تفرس كلها األموية والقصائد

حيان: بن يحيى يمدح خزيمة بن أسد بني من رجل يقول عليها:

ح��يَّ��اِن ب��ِن ي��ح��ي��ى ال��ِف��تْ��ي��اِن، ِل��َف��ت��ى ِف��دى ُك��لَّ��ْه��م، ال��ي��م��اِن��ي��ن ال��ل��ُه ج��ع��َل أال
ع��ْدنَ��اِن ب��ِن َم��ع��دِّ ِم��ن وأًْل��ف��ا لُ��ْق��ل��ت ع��ص��ب��يّ��ٍة ِم��ن ِف��ّي ُع��َريْ��ق َول��وال
ق��ْح��َط��اِن ِب��أب��نَ��اء نَ��ْف��س��ي ل��ه وط��اب��ت ِب��ع��ِش��ي��رتِ��ي، ت��ِط��ب ل��م ن��ف��ِس��ي َول��ِك��ن

وهو بالبيت يطوف كان أنه منهم: رجل عن ثقة، األزد من شيخ عن املربد وروى
ويعدد باليمن، يفتخر وِدعبل تميمية6 إنها فقال: ألمك؟! تدعو أال له: فقيل ألبيه. يدعو

أولها: بيت، ستمائة تبلغ قصيدة يف بنزار، افتخاره الكميت عىل ويرد مناقبهم،

األَرب��ِع��يَ��ن��ا7 م��ر ال��لَّ��وم َك��ف��ان��ي ظ��ع��يَ��ن��ا يَ��ا م��الِم��ِك ِم��ن أِف��ي��ق��ي

بقوله: ذلك وعقب القصيدتني،8 من طًرفا املسعودي ذكر وقد

وافتخرت اليمن، عىل نزار وافتخرت واليمانية، النزارية، يف الكميت قول َونمى
الناس، وتحزبت املناقب، من من له بما فريق كل وأدىل نزار، عىل اليمن
الجعدي، محمد بن مروان أمر ذلك وتبع والحرض، البدو يف العصبية وثارت
العباسية. الدعوة إىل عنه اليمن وانحراف اليمن، عىل نزار من لقومه وتعصبه

ترى حوله وقبيلته الحكم، يف السيئة النزعة هذه العرب والة من كثري عند وكان
وليت أنها فزارة اعتقدت العراق هبرية ابن َ ويلِّ فلما قبيلتُه، ولِّيَت فقد الرجل َ ويلِّ إذا أنه
فزارة. وذلت َقٍرس، أعناق ارشأبت الَقرسي هللا عبد بن خالد وتوىل عزل فلما الحكم.

الفرزدق: وقال

.١٩٨ :١ جزء الكامل 6
.١٧٧ :١ جزء املحارضة نشوار 7

.١٥٥ :٢ جزء 8

32



واملوايل العرب بني الرصاع

َق��ْس��ُر ت��ْح��ِس��بُ��َه��ا األَيَّ��اِم ح��َدِث َل��ِم��ن ن��ْوبَ��ُة ف��َزارَة نَ��ابَ��ْت ِل��ئْ��ن َل��ع��م��ِري

تعصبًا أهلها من َقتل اليمن الشيباني زائدة بن معن توىل ملا العبايس، العرص ويف
يقتل والبحرين) عمان (وايل سالم بن عقبة فكان نزار، من وغريها ربيعة، من لقومه

اليمن.9 يف عمله ملا ملعن وكيدا قحطان، من لقومه تعصبا القيسيني من
النزعة هو هنا موضوعنا يف يهمنا والذي لها، حرص ال كثرية ذلك عىل واألمثلة

املوايل: ضد العرب نزعة وهي الثانية،
اِإلْسالُم﴾﴿َوَمن ِهللا ِعنَْد يَن الدِّ ﴿إًِن تعاىل: قوله وسمعوا اإلسالم، العرب اعتنق
اإلسالم بأن وآمنوا يَن﴾ اْلَخاِرسِ ِمن اآلَِخرِة ِيف َوُهَو ِمنُْه يُْقبََل َفَلْن ِدينًا اإلِْسالِم َغرْيَ يَبَْتِغ
القويم، الدين وحملة اإلسالم، حماة وأنهم ضالل، يف حولهم الناس وأن األديان، خري
من وكان فيه، ويدخلوا السابقة، دياناتهم عن ليتخلوا كافة، الناس دعَوة عليهم وأن
جيشها، وهزموا الروم، عىل وانترصوا عرشها، ودكوا بفارس فظفروا الجهاد، ذلك بعد
للفرس كانت العالم سيادة أن رأوا: فقد الجملة وعىل أيديها. يف مما كثري عىل واستولوا
يخشون باألمس العرب كان الذين الفرس هؤالء وأن إليهم! فجأة فانتقلت والروم،
لهم يفتحوا أن يتمنون العرب كان الذين الروم وهؤالء حكمهم! تحت أصبحوا بأسهم
رفع هذا كل دارهم! عقر إىل أمامهم وفروا هزموا، قد فيها ليتاجروا ومرص، الشام باب
دم عروقهم يف يجري الذي الدم بأن فشعروا ذلك يف منهم كثري وغال العرب. نفسية من
بالسيادة الشعور هذا وتملكهم وأشباههم! والروم الفرس دم جنسه من ليس ممتاز،
األموي الحكم وكان املسود. إىل السيد نظرة األمم من غريهم إىل فنظروا والعظمة،
فاهلل تعاليمه! يف اإلسالم يطيعوا لم هذا يف العرب أن والحق: النظر! هذا عىل مؤسًسا
إال عجِمي َعىل ِلعربٍي فضل «ال النبي:ملسو هيلع هللا ىلص ويقول إِْخَوٌة﴾ اْلُمْؤِمنون ََّما ﴿إِن يقول تعاىل:
العرب؛ قلت وإذا لوليته!!» حيٍّا حذيفة موىل سالم، كان «لو عمر: ويقول بالتْقوى.»
اإلسالم، بتعاليم تدين خيارهم من كبرية طائفة هناك كان فقد جميعهم، أعني فلست
عىل رشيًفا يفضل ال طالب أبي بن عيل كان فقد الدم؛ ال التدين الفضل مقياس وتجعل

.١٥٥ :٢ جزء املسعودي انظر 9
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آكد من هذا فكان القبائل، وأمراء الرؤساء يصانع وال عجمي، عىل عربيٍّا وال مرشوف،
إليه مَشوا عيل أصحاب من طائفة أن املدائني: وروى عنه!»10 العرب تقاعد يف األسباب
وقريٍش العرب من األرشاف هؤالء َوفضل األموال، هذه أعط املؤمنني أمري «يا فقالوا:
كان ِلما ذلك له قالوا وإنما الناس.» من خالفه تخاف من واستِمْل والعجم، املوايل عىل
سواد ولكن بالجور؟!»11 النرص أطلب أن «أتأمرونني لهم: فقال املال. يف يصنع معاوية
يحقرون قوية، العربية العصبية هذه عندهم كانت ووالتهم، أمية بني وحكام العرب،
نزل ذلك: عىل بالشواهد مملوءة التاريخ وحوادث األدب وكتب منهم. يكن لم من معها
يقول: وهو فانرصف الِقرى! منهم اشرتى حتى يضيفوه فلم العنرب بني من بقوم جرير

وال��ح��س��ِب! ل��ل��دي��ِن م��ْف��ِس��د ال��ِق��رى ِرْف��د ب��ي��ع��ُك��ُم إن ط��ِري��ٍف، ب��ن م��اِل��ك ي��ا
ال��َع��َرِب! ِم��ن واْس��ت��ح��ي��وا ال��م��واِل��ي ِب��ي��ُع��وا ل��ُه��ْم: ُف��ق��ل��ت ِب��ي��ًع��ا نَ��ِب��ي��ع��َك��ه َق��ال��وا

أن ورأى ووضعهم، حطهم ألنه البيت؛ هذا من أنفت املوايل ِجلَّة إن املربد: قال
عيبًا.12 محسوبة غري إليهم اإلساءة

بن هللا عبيد فيه قتل الذي اليوم وهو خاِزر، يوم األشرت بن إلبراهيم املختار وقال
هربوا، رضستهم إن الحرب وإن املوايل)، (يريد الحمراء هؤالء جندك عامة «إن زياد:

أمامهم.»13 الحمراء وأرِجِل الخيل، متون عىل العرب فاحمل
وتزوجها. سليم بني أعراب من بنتًا خطب املوايل من رجًال أن األغاني: وروى
بن هشام بن إبراهيم يومئذ وواليها املدينة، إىل الخارجي بشري بن محمد فركب
مائتي ورضبه وزوجته، املوىل بني ففرق املوىل، إىل الوايل فأرسل إليه، فشكا إسماعيل،

وحاجبيه! ولحيته رأسه وحلق سوط،

.١٨٠ :١ جزء املدائني، عن الحديد أبي البن البالغة نهج رشح 10

.١٨٢ :١ جزء النهج، رشح 11

.٢٧٣ :١ الكامل 12

.٢٧٤ :١ الكامل 13
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بشري: بن محمد فقال

بَ��ع��ي��د! ِم��ْن ال��ح��ك��وم��َة تَ��رِث َول��م ع��ْدًال، وح��ك��م��ت ِب��س��ن��ة ق��ض��ي��ت

يقول: وفيها

وال��ُخ��دوِد! ال��ح��واِج��ِب س��ْل��ِب وِف��ي نَ��َك��اٌل، ِل��ْل��م��وَل��ى ال��م��ائ��ت��ي��ن وِف��ي
َم��ِزي��ِد؟ ِم��ن ال��م��واِل��ي ي��ِج��د ف��ه��ْل ِك��ْس��َرى ِب��بَ��ن��اِت ك��اَف��أَت��ه��م إذا
اْل��ع��ِب��ي��ِد؟!14 إل��ى ال��ع��ِب��ي��ِد إص��ه��اِر ِم��ن ِلْ��ل��م��َواِل��ي أْن��ص��ف ال��ح��قِّ ف��أي

فقد ودقة؛ شدة يف السياسة هذه ينفذ األموية، الدولة أركان أحد الحجاج، وكان
موىل: يف الشاعر يقول ذلك ويف باملرشاط، النبط أيدي وسم

��اِج15 ح��جَّ وش��ِم ِم��ن ي��ده ص��ِح��ي��ح��ة س��ِل��م��ْت م��ا ال��ح��ج��اج َل��ه ح��يٍّ��ا َك��ان ل��و

الحكم وهو بالبرصة، عامله إىل وكتب منها، النَّبط نفى واسًطا الحجاج نزل وملا
والدنيا. للدين مفسدة فإنهم النبط، من ِقبَلك من فانِْف كتابي أتاك إذا يقول: أيوب، بن
الحجاج إليه فكتب الدين. يف وتفقه القرآن، منهم قرأ من إال النبط، نفيت قد إليه: فكتب
وجدوا فإن عروقك، ليقفوا أيديهم بني ونم األطباء، من ِقبلك من فادع كتابي قرأت إذا

والسالم.16 فاقطعه! نبطيٍّا عرًقا فيك
وكان جبري، بن سعيد عىل َقبض وملا عربي.17 إال الكوفة يؤم ال أن الحجاج وأمر
بها يؤم وليس الكوفة قدمت أما الحجاج: له قال الحجاج؛ عىل األشعث ابن مع خرج قد
وقالوا الكوفة، أهل فضج القضاء وليتك أفما قال: بىل. قال: إماًما؟! فجعلتك عربي، إال
أال وأمرته األشعري، موىس أبي بن برَدة أبا فاستقضيت لعربي! إال القضاء يصلح ال

.١٥٠ :١٤ جزء األغاني، 14
.١٣٣ :٤ جزء النهج، رشح 15

.٢١٨ :١ األدباء محارضات 16

.٢٠٧ :١ جزء العقد 17
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العرب؟ رءوس من وكلهم سماري يف جعلتك أوما قال: بىل. قال: دونك! أمًرا يقطع
إلخ.18 … عيل؟ أخرجك فما قال: بىل. قال:

العربي أقبل إذا العباسية الدولة عادت أن إىل العرب كانت األصفهاني: ويقول
يغري السلطان وال يمتنع، فال عنه، ليحمله إليه دفعه موىل فرأى يشء ومعه السوق من
خطبها موالة تزوج يف أحد رغب وإذا فعل، ينزل أن وأراد راكبًا، لقيه إذا وكان عليه!

وجدها.19 أبيها دون موالها إىل
فيه: قال ببيت الخَطفى بن جرير مدحهم ملا شديًدا طربًا املوايل وطرب

َرا تَ��َغ��دَّ َم��ْن بَ��ْع��َدُه يُ��بَ��اِل��ي ال أٌب س��ادٍة أوالد وال��غ��ر َف��ي��ج��م��ع��نَ��ا

مائة له وأهدوا حزرة؟ أبا يا أنت كيف ويسألونه عليه، يسلمون حوله فاجتمعوا
حلة!20

يف وخصائصهم نبوغهم، من طرًفا ذكرنا الذين املولدين طائفة العرب احتقر بل
الهجنة العرب: لسان يف قال «الهجني». األمة من العربي ابن وسموا السابق، الفصل

معيب.21 ألنه األمة ابن العربي والهجني: يعيبك، ما الكالم من
لهم تصلح ال وقالوا: اإلماء، بني تستخلف ال أمية بنو «وكانت ربه: عبد ابن قال
توليتهم عن امتناعهم أن يرون الناس «إن ذلك: تعليله يف األصمعي: ويقول العرب.»
بني ألن توليتهم عن يمتنعون كانوا إنما صحيح؛ غري هذا وإن بهم. لالستهانة كان
الناس تعليل إىل أميل ونحن ولد.» أم ابن يد عىل ملكهم زوال أن يرون كانوا أمية
وسياسة الصحيح. واملنطق الواقع مع يتمىش الذي هو قولهم ألن األصمعي؛ تعليل من
أو قاضيًا اختاروا وإذا عربيته، راعوا واليًا اختاروا إذا فهم ذلك؛ تؤيد كلها أمية بني
كما التنجيم من رضب إىل يرجعون هذا يف وليسوا ذلك. راعوا بالناس يصيل إماًما
القرسي هللا عبد بن خالد لتعيني العنت من كثريًا أمية بنو القى وقد األصمعي. يزعم

.٣٩٧ :١ جزء الكامل 18
.٢٢٠ :١ األدباء محارضات 19

.٦٥ :٧ األغاني انظر 20
.٢٩٧ :٣ جزء العقد، 21
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عىل دليل وأكرب رومية. أمة أمه ألن الشعراء هجو من كثريًا هو والقى العراق، عىل واليًا
بن ومروان الوليد، بن وإبراهيم الوليد بن يزيد فعًال ولُّوا أنهم األصمعي: قول نقض
توليتهم يف الحكمة إنما ولوهم؛ ما بالتهجني يعتقدون كانوا ولو إماء! وأمهاتهم محمد،
أمام الخضوع من لرضب الناس فاضطر األموي، العهد آخر يف يقوون بدءوا املوايل أن

قوتهم.
وخط يل، وأًخا وتركني مات، أبي إن فقال: القايض، سوار إىل أعرابي وذهب
املال ينقسم كيف قال: ثم ناحية، آخر خطٍّا خط ثم لنا، وهجينًا قال: ثم ناحية، خطني
إنه فهمت! أحسبك ال له: فقال غريكم. وارث يكن لم إن ثالثًا بينكم املال فقال: بيننا؟
الهجني أيأخذ األعرابي: فقال سواء، بينكم املال سوار: فقال لنا. وهجينًا وأخي، تركني،
الخاالت قليل إنك وهللا تعلم وقال: األعرابي، فغضب أجل! قال: أخي؟ ويأخذ آخذ كما
أن أيرسك فقريًا: فصيًحا وكان الكالبي، لعبيد قلت قال: الجاحظ وحكى بالدهناء!22
ابن املؤمنني أمري فإن قلت: بيشء! اللؤم أحب ال قال: جريب؟ ألف ولك هجينًا تكون

الريايش: ويقول أطاعه! من هللا أخزى قال: أمة.

ف��ي��ن��ا رب ي��ا ُك��ث��ُروا ��راري ال��سَّ أوالد إنَّ
ه��ج��ي��نً��ا ف��ي��ه��ا أرى ال ب��الًدا أدِخ��ل��ن��ي َربِّ

أبا يعري طالب أبي بن عيل بن الحسن بن حسن بن هللا عبد بن محمد وكتب
يف أعَرقت وال اللعناء، أوالد وال أوالد، الطَُّلقاء من لست أني «واعلم املنصور: جعفر

إلخ.» األوالد! أمهات حضنتني وال اإلماء،
ويكافأ الناس، بني فيه ويُسوى إسالميٍّا، حكًما يكن لم األموي الحكم أن فالحق
يكن ولم موىل، أو كان عربيٍّا أجرم؛ من فيه ويعاقب موىل، أو كان عربيٍّا أحسن؛ من فيه
ال الجاهلية النزعة فيه العرب تسود كانت غريهم. حساب عىل للرعية خدمة فيه الحكام
فالعمل العمل؛ عنه صدر من باختالف يختلفان والباطل الحق فكان اإلسالمية؛ النزعة
قبيلة من عربي أو موىل عن صدر إذا باطل هو وهو قبيلة! من عربي عن صدر إذا حق

للمربد. الكامل الحرائر. فيها كان وإنما أمة، بالدهناء ليس إنه قيل: .٢–٦١ األخبار عيون 22
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منهم العرب حكم تحت حظٍّا أسعد املوايل كان إذا نبحث أن بصدد اآلن ولسنا أخرى!
السيايس. الباحث يهم ما فذلك أشقى؟ أو الروم أو الفرس حكم تحت

وصفناه الذي القايس النظر هذا أن من إليه اإلشارة سبقت ما هنا نكرر أن بد وال
والوالة. البدو بني السائد النظر هو كان إنما جميعهم، العرب عند كان ا عامٍّ نظًرا ليس
بعلمه يرشف فالعالم والدينية، العلمية األوساط يف سائًدا كان فقد املساواة نظر أما
من منحوهم والناس موايل، كانوا من التابعني سادة ومن عربيٍّا. أو موىل كان سواء
ومرسوق الزهري، فنجد والعلم؛ بالدين إال بينهم تفاضل ال العرب، منحوا ما اإلجالل
العرب، من وهم التابعني، سادات من وقتادة املسيب، بن وسعيد ورشيًحا، األجدع، بن
يسار بن وعطاء جبري، بن وسعيد سريين، بن ومحمد البرصي، الحسن نجد كما
ومواٍل عرب من والناس املوايل. من وهم التابعني، سادة من جريج، وابن الرأي، وربيعة
لرتى حتى اآلخر، حلقة إىل أحدهم َحلقة من وينتقلون السواء، عىل عنهم يأخذون
وصحبه يزيد أن ويرى املهلب! بن يزيد وينقد أمية، بني خلفاء ينقد البرصي الحسن
خسًفا أخذتهم األرض أن لِوددت وهللا ويقول: مارقون! ضالل وأصحابهم أمية وبني
بقتله، أحدهم ويهم الحسن، إىل قومه من رهط يف املهلب بن يزيد يأتي ثم جميًعا!
تبع مات وملا علينا!»23 معنا من النقلب فعلت لو فوهللا سيفك؛ «اغمد يزيد: فيقول
عمل الناس يستنكر ولم العرص، يصيل من باملسجد يبق لم حتى جنازته كلهم الناس
موىل؛ وهو جبري بن سعيد قتل استنكروا كما واملوايل، العرب من اآلالف قتله يف الحجاج

ودينه! لعلمه
قصص من والسري التاريخ كتب يف يروى ما لنا يفرس الذي هو ذكرنا الذي هذا
أن وهلة ألول الظان ويظن حينًا. واحرتامهم حينًا املوايل احتقار عىل تدل مختلفة،
القبائل أرشاف وأوساط السياسية األوساط وأن تضارب، ال أن والحق تضاربًا، بينهما
تتعصب كانت ما والعلمية الدينية األوساط وأن املوايل، تحقر كانت البدو وأوساط

كانا. حيث وتقومهما والعلم، للدين تتعصب كانت وإنما دم، وال لجنس

فقد الفرس؛ وخاصة املوايل، من أخرى، عصبية العربية العصبية هذه يقابل كان
لهم العرب حكم بأن املعنى: هذا عن بعضهم وعرب العرب! غلبهم كيف العجب، تملكهم

.٤٠٨ :٢ خلكان ابن 23
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التالد، وعزهم القديم، بمجدهم العرب عىل يفخرون وكانوا القدر! سخرية من رضب
وأنهم الحكم. ويدبرون امللك، يسوسون كيف عرفوا ومن العظيمة، الحضارة أهل وأنهم
إال يحكموا أن يستطيعوا لم العرب حكم وملا حاجة، العرب إىل لهم يكن لم حكموا ملا

بمعونتهم.
بها،24 العرب عناية باألنساب يعنون يكونوا ولم قبلية، نزعة الفرس عند تكن لم
الناس أشد من مثًال خراسان أهل كان فقد للبلدان؛ أحيانًا يتعصبون كانوا وإنما
طبيعي؛ وذلك لألمة. العصبية عندهم القوية العصبية وكانت لبعض. بعضهم عصبية
الصحيح، معناها بكل أمة وكانوا وتحرضوا، البداوة، طور بعيد عهد من قطعوا ألنهم
بن إسماعيل شعر من رأيت كالذي األموي؛ العهد يف العرب عىل يفخرون وبدأوا
خالفته، يف امللك عبد بن هشام عىل ودخل الفرس، بمجد دائًما يتغنى كان فقد يسار،25

فيها: يقول قصيدة فأنشده فاستنشده

ب��م��ه��دوم! ح��وض��ي وال ال��ِح��ف��اِظ، ع��ن��د َخ��ور ب��ذي ع��وِدي م��ا وج��دك إنِّ��ي
م��س��م��وِم! ال��س��ي��ف ك��ح��د ل��س��ان ول��ي ب��ه! ي��ق��اس ال وم��ج��دي ك��ري��م، أص��ل��ي
م��ع��م��وِم26 ال��م��ل��ك ب��ت��اج َق��ْرٍم ك��ل م��ن ح��س��ب ذوي أق��واٍم م��ج��د ب��ه أح��م��ي
م��ط��اع��ي��م27 م��س��ام��ي��ٍح ِع��تَ��اٍق ج��رٍد م��رازب��ٍة ب��ل��ٍج س��ادٍة ج��ح��اِج��ٍح
ِل��ت��ع��ظ��ي��م؟! أو ِلَ��ف��خ��ٍر وال��ه��رم��زان م��ع��ا ال��ج��ن��وِد وس��اب��ور ِك��س��رى م��ث��ل م��ن
وال��روم! ال��ت��رك م��ل��وك أذل��وا وه��م زح��ف��وا إن ال��روع ي��وم ال��ك��ت��ائ��ب أُس��د
ال��لَّ��ه��ام��ي��م28 األس��د الَّ��راغ��م��ة م��ْش��ي س��اب��غ��ة ال��م��اِذي ح��ل��ق ف��ي ي��م��ش��ون

خلدون. ابن مقدمة انظر 24
١٣٨ اإلسالم: فجر من األول الجزء انظر 25

العمامة. عليه لفت إذا رأسه عم من معموم: 26

الفرس، رئيس وهو مرزبان جمع املرازبة: املكارم، يف املسارع السيد هو جحجح. جمع جحاجح: 27

النجائب. الخيل: من والعتاق
الجواد السابق وهو لهميم، جمع واللهاميم: البيضاء، الدرع واملاذية: الحديد، من سالح كل املاذي: 28

والناس. الخيل من
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ال��ج��راث��ي��م ِع��ز ق��ه��رْت ج��ُرث��وم��ة َل��ن��ا: ب��أن تْ��ن��ب��ي ت��س��أل��ي إن ه��ن��اك

وأعالج نفسك بها تمدح قصيدة تنشد وإياي تفتخر، أعيل وقال هشام، فغضب
وهو بإخراجه أمر ثم تخرج، نفسه كادت حتى الربكة يف فغطوه املاء، يف غطوه قومك؟

الحجاز.29 إىل وقته من ونفاه يرش،
وجربوت، قوة يف عليها وعاقبوا عنيفا، ا صدٍّ األمويون صدها النزعة هذه ولكن

العباسية. الدعوة وكانت رسية، دعوة إىل ظاهر فخر من فتحولت
نزعة تكن لم النزعة هذه أن وهو قبل؛ من قررناه كالذي هنا نقرر أننا غري
التابعني، من سميناهم كمن نفوسهم، أعماق إىل اإلسالم دخل من فمنهم عامة، الفرس
واستنقذوهم اإلسالم، إىل هدوهم أنهم وهي: تقدر؛ ال نعمة عليهم للعرب أن ينسوا ولم
ال الفرس كان والدينية العلمية األوساط يف الوحدانية. هداية إىل املجوسية ضالل من
كثريًا ولكن أجمعني، الناس بني سّوى بإسالم يؤمنون إنما وفارسية، بعربية يؤمنون
والبيت الحكام وخاصة العرب، يكرهون كانوا الفرس أشارف ومن الناس سواد من
بن يزيد بن الغمِر عىل استأذن يسار بن إسماعيل «أن األغاني: صاحب روى األموي.
تبكي؟ فائٍد أبا يا الغمر: فقال يبكي، فدخل له، أذن ثم ساعة، فحجبه يوًما امللك عبد
يعتذر الغمر فجعل عنك. أحجب أبي ومروانية مروانيتي عىل وأنا أبكي، ال وكيف قال:
فلحقه عنده من وخرج قدر، لها بجملة الغمر وصله حتى سكت فما يبكي. وهو إليه
بغضنا قال: ألبيك؟ أو لك كانت مروانية أي إسماعيل يا ويلك أخربني له: فقال رجل.
لم وإن التسبيح، مكان يوم كل وآله مروان تلعن أمه تكن لم إن طالق امرأته إياهم،
بذلك تقربًا مروان، هللا لعن فقال: هللا، إال إله ال قل له: فقيل املوت، حرضه أبوه يكن

مقامه!»30 له وإقامة التوحيد، من له وإبداًال تعاىل، هللا إىل
وجهة كانت وقد إسقاطه، يف فسعوا عميقة، كراهة األموي الحكم املوايل كِره
خليفة. إىل خليفة من األمر انتقال وترقبنا لنا، حكمهم يف يعدلوا لم األمويني أن نظرهم
وليس فذ، وهو العزيز؛ عبد بن عمر استثنينا إذا إال اللهم السواء، عىل الظلم أمر فكان
السلطة ألن الحاكمني؛ هم فيكونوا الفرس، إىل العرب من األمر نحور أن اإلمكان يف

.١٢٠ :٤ األغاني 29

.١٢٥ :٤ األغاني 30
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الفرس وغري العرب تجمع الدعوة هذه أثريت إذا وألنه العرب، يد يف تزال ال الكربى
فنجد الهاشميني، يد إىل األمويني يد من الخالفة نقل إىل إذن فلندع علينا. املوايل من
ملسو هيلع هللا ىلص،من هللا رسول إىل أقرب وألنهم عرب، الهاشميني ألن الدعوة لقبول مستعدة القلوب
عضدنا إذا فنحن وأخريًا دينية. بصبغة ويصبغها الدعوة َقبول يف يرسع وهذا األمويني،
الحكم ظاهر فيكون بتدبرينا. ونجحوا بمعونتنا، الحكم إىل وصلوا أنهم رأوا الهاشميني
الخالفة، أبهة لهم ونرتك الدولة شئون وندير العالية، املناصب نتوىل لنا، وباطنه لهم
َخلد يف يدور ما أهم كان هذا لعل الجوهر. ولنا الشكل فلهم الخارجي؛ ومظهرها
واليمانية النزارية يخاطب سيار بن نرص قال العباسية. للدعوة الفرس من املؤسسني

بقوله: عليهم، الداخل العدو هذا ويحذرهم

ال��غ��ض��ُب يَ��ن��ف��ع أال ق��ب��ل ف��ْل��ي��غ��ض��ب��وا وإخ��وت��ه��م م��رٍو ف��ي رب��ي��ع��ة أب��ِل��غ
ال��ح��ط��ب ح��اف��ات��ه��ا ف��ي يُ��َح��رَّق ح��ربً��ا، ن��ص��ب��وا ق��د ال��ق��وم إن ال��ح��رب ول��ي��ن��ص��ب��وا
ع��زب رأي��ك��م ع��ن ال��ِح��ج��ا أه��َل ك��أن ب��ي��ن��ك��م ال��ح��رب ت��ْل��ق��ح��ون ب��الُ��ك��م م��ا
ح��س��ُب وال ِدي��ٌن، ال ��ب، ت��أشَّ م��م��ا أظ��ل��ك��م��و ق��د ع��دوٍّا وت��ت��رك��ون
ال��ك��ت��ب ب��ه ت��ن��زْل ول��م ال��رس��ول، ع��ن ب��ه س��م��ع��ت م��ا ِدي��نً��ا ي��دي��ن��ون ِق��ْدم��ا
ال��ع��رُب31 تُ��ْق��تَ��َل أن ِدي��ن��ه��م��و: ف��إن ِدي��ن��ه��م��و أص��ل ع��ن س��ائ��ًال ي��ك��ن ف��م��ن

أحًدا بخراسان تدع أال استطعت «إن الخراساني: مسلم ألبي اإلمام إبراهيم وكتب
وعليك فاقتله، تتهمه أشبار خمسة بلغ غالم وأيما فافعل! قتلته إال بالعربية يتكلم
ديَّاًرا.»32 منهم األرض عىل تدع وال خرضاءهم، فأِبد الدار القريب العدو فإنهم بمرض
ما ضعف نحو يبلغ عظيًما، قطًرا وكانت العباسية، الدعوة مهد خراسان كانت
يحكمون فكانوا ويماني؛ مرضي بني العرب من أمراء توالها وقد اآلن. عليه االسم يطلق
اليمانيني وبني أوًال، والفرس العرب بني الحقد نار ذلك فأجج َقبليٍّا؛ بل عربيٍّا، حكًما
يعمل وكل املرضيني، يمثلون وقيس وتميم اليمانيني، يمثلون فاألزديون ثانيًا، واملرضيني
غريهم، شأن من وحّقر وحدهم، اليمانيني واىس يماني توالها فإذا والغلبة، للزعامة

.٣٥٣ :٢ العقد 31
.٣٠٩ :١ النهج رشح 32
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وآله صفرة أبي ابن املهلب خراسان توىل ضائعون، وهؤالء هؤالء بني والفرس والعكس،
عربيٍّا حكًما وحكموا بيدهم، السلطة فكانت يمانيون) (أي أزديون وهم طويًال، عهًدا
وبجاههم. بمالهم أوًال اليمانيني يمدون فكانوا والغنى، الثروة منتهى يف وكانوا قبليٍّا،
بأربعني أمالكه بعض مغّل من جاءه بطيًخا املهلب بن يزيد وكيل «باع املدائني: قال
األزد عجائز يف كان أما بقالني، تركتنا يزيد: له فقال يزيد؛ ذلك فبلغ درهم، ألف
بيته، وأهل املهلب بن يزيد يبغض العزيز عبد بن عمر وكان فيهن؟»،33 تقسمه من
مرضيٍّا؛ أي باِهِليٍّا وكان مسلم بن قتيبة وتوىل مثلهم.34 أحب وال جبابرة هؤالء ويقول:
وأخريًا عليهم.»35 واستطالته بهم، واستهانته إياهم، إلذالله القبائل أمراء له «فتنكرت
يف يستعمل ال سنني أربع «فمكثت كذلك؛ مرضيٍّا وكان سيار، بن نرص خراسان توىل

واملرضيني. اليمانيني بني العالقة ساءت وأمثاله لهذا مرضيٍّا.»36 إال خراسان
صفوفهم، ويوحدوا كلمتهم، يجمعوا أن فكروا عليهم الفرس باجتماع شعروا فلما
أن فأوىل العرب، تهلك أن تريد الفرس أن إىل العرب ينبه سيار بن نرص رأينا فقد
«فقد ذلك؛ من أكثر إىل وصل قد األمر أن نرى بل الفرس، اتحد كما العرب يتحد
قتال عىل واالجتماع الحرب، وضع عىل واليمن ومرض ربيعة، من العرب قبائل تواعدت
قبائل بني الفتنة نار أججوا بدهائهم وقومه مسلم أبا ولكن الخراساني.»37 مسلم أبي
تارة، اليمانية يذم الخارجي شيبان إىل يكتب مسلم أبو «فجعل جديد، من العرب
مرض، ذم ليقرءوا لليمانية يتعرض أن مرض؛ ِبكتَاِب الرسول ويويص أخرى. ومرض
مسلم أبو ويرسل اليمانية.»38 ذم ليقرءوا ملرض يتعرض أن اليمانية؛ بكتاب والرسوَل
نرص مصالحة من تأنف أما له: يقول من اليمانيني) زعماء (أحد الكرماني بن لعيل
يف سيار بن نرص تجامع أحِسبك كنت ما وَصلبه؟ أباك باألمس قتل وقد سيار، بن
بن نرص و«تقدم مسلم، أبو نجح ودسائس حوادث بعد وأخريًا فيه!39 تصليان مسجد
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أبي إىل وقحطان ربيعة وبعثت مرض، مع يدخل أن منه يلتمس مسلم أبي إىل سيار
الفريقني وفد عليه يْقدم أن مسلم أبو فأمرهم أياًما، بذلك فرتاسلوا ذلك، مثل مسلم
ذلك» يف الخطب وشيعته مسلم أبو وسمع الوفدان، وقدم ففعلوا. أحدهما يختار حتى
قحطان، من وأصحابه الِكرماني بن عيل اخرتنا «قد فقال: اختياره، مسلم أبو أعلن ثم

والكآبة.»40 الذلة عليهم مرض، وفد فنهض … وربيعة
القادة (وهم النقباء41 يف وكان والعجم، والربعية اليمنية األموية الدولة عىل اجتمع
وكان الطائي. قحطبة منهم العرب؛ من كثري األموية) الدولة حاربوا الذين والزعماء
ويعظم العرب، ر يحقِّ خراسان أهل يف خطب وقد قومه، يف نفوذًا العرب أعظم من
أهل يا يقول: إذ أنفسهم! الفرس من أكثر فارسيٍّا فكان غريبة، لهجة يف الفرس؛
وحسن لعدلهم، عدوهم عىل يْنرصون وكانوا األولني، آلبائكم كانت البالد هذه خراسان
وسلَّط سلطانهم، فانتزع عليهم؛ وجل عز هللا فسخط وظلموا، بدلوا حتى سريتهم؛
أوالدهم؛ واسرتقوا … بالدهم عىل فغلبوهم عندهم، األرض يف كانت أمة أذل عليهم
وغريوا، بدلوا ثم املظلوم، وينرصون بالعهد، ويوفون بالعدل، يحكمون بذلك فكانوا
عليهم فسلطكم ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول ِعْرتة من والتقوى الرب أهل وأخافوا الحكم، يف وجاروا
العرب أدى أن وبعد بالثأر.42 طلبتموهم ألنكم عقوبة؛ أشد ليكونوا بكم، منهم لينتقم

زعماءهم. وقتل بهم، مسلم أبو نكل عملهم

أمنيتهم ال أمنيتهم بعض الفرس ونال العباسية، الدولة وقامت األموية، الدولة سقطت
ليس نالوه ما ولكن وعمالها، بملوكها فارسية دولة تقوم أن الكاملة فأمنيتهم كاملة،
الفرس، أكتاف عىل قامت دولتهم أن مقتنعون العباسيون فالخلفاء الخطر، قليل
وهللا إنا الكوفة، أهل يا فيقول: يخطب عيل43 بن فداود واملؤرخون، العلماء وكذلك
فأحيا خراسان، أهل شيعتنا لنا هللا أتاح حتى حقنا عىل مقهورين مظلومني زلنا ما
تنتظرون، به كنتم ما هللا وأراكم دولتنا، بهم وأظهر حجتنا، بهم وأفلج حقنا، بهم

.٩٧ :٩ الطربي تاريخ يف بطولها القصة تجد 40

.٩٨ :٩ الطربي يف وقبائلهم النقباء أسماء تجد 41

.١٠٦ :٩ طربي 42

املنصور. جعفر أبي عم هو: عيل بن داود 43
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أهل عىل وأدالكم وجوهكم، به وبيّض هاشم، من الخلفة فيكم فأظهر تتشوقون؛ وإليه
وأنصارنا، شيعتنا أنتم خراسان، أهل «يا يقول: املنصور جعفر وأبو إلخ44 … الشام
بني ودولة خراسانية، أعجمية العباس بني «دولة الجاحظ: ويقول دعوتنا.»45 وأهل
إلقبال الدولة؛ باب بغداد يف خراسان باب يسمون وكانوا أعرابية.»46 عربية مروان
بأهل «وأوصيك فقال: وفاته قبل ابنه املنصور وأوىص خراسان.47 من العباسية الدولة
دونك، ودماءهم دولتك، يف أموالهم بذلوا الذين وشيعتك، أنصارك فإنهم خريًا خراسان
وتكافئهم مسيئهم، عن وتتجاوز إليهم، تحسن أن قلوبهم؛ من محبتك تخرج ال ومن

وولده»48 أهله يف منهم مات. من وتخلف منهم، كان ما عىل
هذا خصائص أهم من املؤرخون عد حتى ونفوذهم، الفرس غلبة هذا استتبع
وهل العرب؟ غلب حد أي إىل ولكن العربي. النفوذ وضعف الفاريس، النفوذ العرص
بذلك انتهى وهل األموية؟ الدولة يف العرب كنفوذ العباسية الدولة يف الفرس نفوذ كان
عرب العباسيون فالخلفاء ذلك، كل يكن لم أنه الحق واملوايل؟ العرب بني الرصاع
وهم مناقبهم، أكرب من ويعدونه بذلك، يفخرون وهم — األب قبل من ولو — هاشميون
زاحموهم الفرس بأن يشعرون ويوم عربيتهم، ينسوا فلن معونتهم؛ للفرس حفظوا إن
واملأمون بالربامكة والرشيد مسلم بأبي املنصور نكل كما بهم سينكلون سلطانهم يف
ليس ولكن كبري، نفوذ لهم كان األول العبايس العرص يف فالفرس سهل؛ بن بالفضل
كان ولكن الفرس، يف كالوزارة املناصب أعظم كانت العرب. نفوذ انعدام هذا معنى
له وكان الفرس، من قواد له كما العرب من قواد له وكان هاشميٍّا، عربيٍّا الخليفة
ومرضية، يمنية، أربعة: أقساما كانوا املنصور فجند الفرس، من ووالة العرب، من والة
جماعة وىل الرشطة طاهًرا املأمون فيه وىل الذي اليوم ويف وخراسانية.49 وربعية،
القرسي هللا عبد بن خالد بن محمد املنصور وىل وقد الشام.50 ُكَوَر الهاشميني من

.١٢٧ :٩ الطربي 44
.١٩٠ :٢ املسعودي 45

.٢٠٦ :٣ والتبيني البيان 46
.١٩٣ :٢ املسعودي 47
.٢١٩ :٩ الطربي 48
.٢٨٢ :٩ الطربي 49

.٦٤ الطيفور 50
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من العرص هذا يف واشتهر عربًا،52 منهم كثري كان لألمصار الرشيد ووالة الحرمني،51
دَلف وأبو يباني، الشَّ زائدة بن ومعن الباهيل، سلم بن سعيد وقوادهم العرب أمراء
إىل أرشس، بن وثُمامة صفرة، أبي ابن واملهلب قِبيصة، بن حاتم بن وروح الِعجيل،

هؤالء. أمثال من كثري
لم ولكنه راجحة، الفرس ة ِكفَّ جعل العبايس االنقالب إن نقول: جعلنا هذا كل
يف فلنتبعه العرص، هذا يف يستمر الرصاع جعل ما وهذا العربية، األخرى الكفة يعدم

إيجاز:
والوالء العربي، بالنسب الفخر إىل ينِزعون يزالون ما الناس أن العرص هذا يف نرى
من أنه فيزعم عربيٍّا، نسبًا لنفسه يصطنع الخراساني مسلم أبا لنرى حتى العربي،
(وهو املوصيل إسحاق أن يحدثنا: األغاني وكتاب عباس.53 بن هللا عبد بن سِليط نسل
ابن فسبه فتغالطا الرشيد بحرضة جامع ابن مع تناظر الرشيد) من القرب من هو من
فقبل إليه، وانتمى فتواله،54 عربي) (وهو خزيمة بن خازم إىل إسحاق فمىض جامع،

إسحاق: فقال منه؛ ذلك

خ��ازم واب��ن خ��ازم ض��ي��م��ي وداِف��ع وم��ن��ِص��ب��ي، أص��ل��ي األح��رار ك��ان��ت إذا
ق��ائ��م55 غ��ي��َر ق��اع��ًدا ال��ثُّ��ريَّ��ا ي��داي وت��ن��اول��ت ش��ام��خ ب��أن��ٍف ع��ط��س��ت

األرشاف حتى العرص— هذا يف األعاجم حاجة عىل واضحة داللة تدلنا القصة فهذه
أيًضا األغاني ويحكي عنه. ويدافع به ليحتمي بالوالء؛ العربي إىل االنتماء إىل — منهم
إىل عاد ثم وِرْفعة، ماًال أصاب وقد مدة فغاب فاريس، صديق الخليل بن لعيل كان أنه

يهجوه: فقال تميم من أنه وادعى الكوفة،

.١٣٨ الجهشياري: 51
.١١٢ /١٠ الطربي انظر 52

.١٦٧ :٩ طربي 53

له. موىل إسحاق يكون أن طلب أي 54
.٨٨ :١ املنسجم والغيث ،٥٦ :٥ األغاني يف الحكاية انظر 55
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ال��ع��رب��ا! ي��دع��ي وي��ص��ب��ح ال��م��َول��ى، ب��ِن��س��ب��ة ي��روح
َط��ل��ب��ا! إذا ي��دِرك��ه ك ه��ذا وال ه��ذا، ف��ال

يقول: أن إىل

َج��ِش��بً��ا! ج��اِف��يً��ا، ِج��ل��ًف��ا م وال��ق��ي��ص��و ��ي��ح ال��شِّ ي��ش��م
وال��ط��رب��ا! ال��ش��وق وأب��دى ب��ك��ى ال��ب��ِري��ر56 ذُِك��ر إذا
وال��ِع��ن��ب��ا57! ال��تِّ��ي��ن، إال م ال��ق��و ف��ي ض��م��ي��ره ول��ي��س

فقال العرب إىل النسب يدعي كان الحباب بن والبة أن آخر: موضع يف ويحكي
العتاهية: أبو فيه

ال��رُّط��ب! ف��ي ��ي��ِص ال��شِّ ِك��م��ث��ل ال��ع��َرب ف��ي أن��ت أوال��ب
ُرح��ب! وف��ي س��ع��ة ف��ي ال��ص��ي��د ال��م��وال��ي إل��ى ه��ل��م
ب��ال��ع��رب58 م��ن��ك أش��ب��ه ال��ل��ه ل��ع��م��ر ب��ن��ا ف��أن��ت

بّشار: فيه فقال العرب إىل النسبة رجل وادعى

ق��واري��ر! م��ن ع��رب��ي ف��إن��ه ن��س��ب��ت��ه ح��رك��ت إذا ب��ع��م��رو ارف��ق

فيه: ويقول

زج��اج! م��ن ع��رب��ي ف��اع��رف��وه ع��م��ًرا إن
ب��ال��س��راج إال ي��ع��رف ال ال��ن��س��ب��ة م��ظ��ل��م

األراك. ثمر من األول الرببر القاموس: يف 56

.١٨ :١٣ املعنى هذا يف مثلها أخرى وقصيدة األغاني، يف بتمامها القصيدة 57
.١٤٩ :١٦ األغاني يف القصيدة 58
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املوصيل: مخلد وقال

ك��الم! ذاك ف��ي ل��ي��س ع��رب��ي ع��ن��دي أن��ت
وال��س��الم!!! ع��رب��ي، ع��رب��ي ع��رب��ي،
وث��م��ام!59 وش��ي��ح، م، ق��ي��ص��و أج��ف��ان��ك َش��ع��ر

يصفه الذي الوصف عىل شأنهم وحقر العرص، هذا يف ذَلُّوا قد العرب كان أفلو
بهم) واالعتزاز العرب إىل االنتساب حركة (أعني الحركة هذه كانت املؤرخني؛ بعض

املبلغ؟ هذا تبلغ
وأن فارسية، أخرى بحركة دوفعت العربية الحركة أن كذلك نشاهده الذي إنما
فيعاقب األموي العهد يف يسار بن إسماعيل مثل من نسمعه كنا الذي الخافت الصوت
بخراسان مرة يفخر الحركة هذه زعيم بشاًرا ونرى حرٍّا. وقويٍّا شديًدا اآلن أصبح عليه؛

ويقول:

ال��ُح��ُم��ْق ذاك ل��ه��م دام ح��م��ق، ك��ل��ه��م��و م��ع��ش��ر وه��ج��ان��ي
األف��ق َس��ّد ق��د ال��ع��ارض ش��رف��ي غ��اظ��ه��م ول��ك��ن ج��رٍم، م��ن ل��ي��س
َس��َم��ق60 ق��د ف��رع��ي ال��م��س��ع��اِة ول��دى ال��ذُّرى، ف��ي وب��ي��ت��ي خ��راس��ان، م��ن

فيقول: بالعجم مرة ويفخر

ال��َع��ل��ْم! وك��نْ��ت ذا؟ م��ن ي��ق��ول��ون ِج��نَّ��ة ب��ه��م ق��وًم��ا ون��ب��ئ��ت
ال��ك��رْم! أن��ف أن��ا ل��يَ��ْع��ِرف��ن��ي ج��اه��ًدا ال��س��ائ��ل��ي أي��ه��ا أال
ال��َع��ج��ْم! ق��ري��ش وأص��ل��ي: ف��روع��ي، ع��ام��ر؛ ب��ن��ي ال��ِك��رام ف��ي نَ��م��ت

بعدها. وما ٢٢٢ :١ األدباء محارضات 59

وطال. عال سمًوقا: سمق 60
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أي من يسأله: بل يسار؛ بابن هشام فعل كما يعاقبه فال املهدي أمام ذلك ويقول
بل طخارستان. أهل األقران، عىل وأشدها الفرسان، يف أكثرها من فيقول: أنت؟ العجم

ويقول: الوالء، من يتربأ كان

ف��اف��َخ��ِر ب��ف��ض��ل��ك ف��خ��ذ ال��ع��ري��ب! م��َول��ى وب��ع��ُض��ه��م ال��ج��الل، ِذي َم��ول��ى أْص��ب��ح��ُت
ال��م��ْش��َع��ر! ق��ري��ِش وم��ن ال��ف��ع��ال، أه��ِل ك��ّل��ه��ا ت��م��ي��م م��ن أك��رم م��والك
األْك��بَ��ِر! األج��ل َم��ْوالك س��ب��ح��اَن م��داف��ٍع غ��ي��ر م��والك إل��ى ف��ارج��ع

بنى من رجًال أن األغاني: فريوي للعرب، والئهم نبذ إىل املوايل يدعو كان بل
وترغبهم منا، االنتفاء إىل تدعوهم موالينا علينا أفسدت قد بشار، «يا لبشار: قال رشيف،
فقال األصل! معروف وال الفرع، زاكي غري وأنت الوالء وترك أصولهم، إىل الرجوع يف
األرض يف وما األبرار، عمل من أزكى ولفرعي الذهب، من أكرم ألصيل وهللا بشار: له

بنسِبِه.»61 له نسبك أن يود كلب
العرب: يهجو فقال والشعر؟ للموايل ما عربي: له وقال

ال��ُع��ق��ار؟ ع��ل��ى ال��ِك��رام ون��ادم��ت َخ��زٍّا، — ال��ُع��ْري ب��ع��د — ُك��ِس��ي��َت أِح��ي��ن
َخ��َس��ار! م��ن ح��س��ب��ك األح��راِر، ب��ن��ي وراٍع راِع��ي��ٍة اب��ن ي��ا ت��ف��اِخ��ر
ف��ار ص��يْ��ُد ال��م��ك��ارَم وي��ن��س��ي��ك ال��م��وال��ي، ك��س��ر ب��خ��ط��ب��ٍة ُت��ري��غ62
اإلط��ار63 َوْل��غ ال��ك��ل��ب ش��ِرْك��ت ق��راٍح؛ إل��ى ظ��م��ئ��ت إذا وك��ن��ت
ال��دِّي��ار!64 ِب��ُدرَّاج ت��ع��ق��ل ول��م ت��دِري��ه��ا ل��ل��ق��ن��اِف��ِذ وت��غ��دو

.٥١ :٣ األغاني 61
تريد. تريغ: 62

البيت. حول ما اإلطار: 63
طائر. والدراج: لتصيدها، تختلها تدريها: 64
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ال��ق��ف��ار!65 ب��ال��ب��ل��د ال��ض��أن وت��رع��ى ل��الب��س��ي��ه��ا، ال��ش��م��ال وت��تَّ��ِش��ح

الحركة زعيم كان أنه من نقول ما عىل يدلنا الرضب، هذا من كثري ولبشار
يكونوا لم — العرب هجاء يف — حرية من وألمثاله له كان ما يرينا كما للعرب، العدائية

األموي. العرص يف يعهدونها
جحظة: قال حتى كذلك كرسى إىل لالنتساب الناس ادعاء وكثر

ال��نَّ��ب��ي��ط؟66 ف��أي��ن ادع��اء! ل��ك��س��رى ن ي��ن��ت��م��و ك��ل��ه��م ال��ق��رى وأه��ل

هذا وكان األولني، العباسيني عهد يف قوي قد الفرس نفوذ أن فيه شك ال مما
فيوًما. يوًما قوة يزداد النفوذ

قد بامتعاض. يقابل وكان نادًرا، األموي العهد يف املوايل استخدام كان قد
العزيز عبد بن عمر واستخدم ِكنْدة. موىل وكان حيوة، بن رجاء — مثًال — استخدموا
العرص يف شاذٍّا كان ما ولكن ذلك. عىل فعوتب الُقرى، وادي عىل واليًا وجعله موًىل،
املوايل، استخدام من يكثر املنصور ابتدأ العبايس. العرص يف املألوف هو صار األموي
العرب. عىل وقدمهم األعمال، عىل مواليه استعمل من أول املنصور «إن السيوطي: يقول
أن العبارة هذه معنى وليس وقيادتِها.»67 العرب رياسة زالت حتى بعده ذلك وكثر
اتخذ املنصور أن املعنى وإنما قط، موىل يستعمل لم أمية بني خلفاء من قبله أحًدا
فعل من أول املعنى بهذا وهو العرب. عىل ورأسهم وقاعدة، له مبدأ املوايل استعمال
توىل من أكثر أن منه يفهم ما لنا يروي الوزراء تاريخ كتابه يف والجهشياري ذلك،
مواليه استعمل خليفة أول إنه املنصور: يف املسعودي ويقول موايل.68 للمنصور األعمال
(من بعده من الخلفاء ذلك فاتخذت العرب، عىل وقدمهم مهماته، يف ورصفهم وغلمانه،
الطربي: ويروي مراتبها.69 وذهبت بأسها، وزال العرب، وبادت فسقطت سنّة؛ ولده)

.٣٣ :٣ األغاني 65
.٢٢٣ :٢ األدباء محارضات 66

.١٠٥ الخلفاء تاريخ 67

و١٥٧. و١٥٥ و١٥٣ ١٣٩ الجهشياري: انظر 68
.٤٠١ :٢ املسعودي 69
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ما يوما: املنصور فقال به؛ بأس ال ماهر األدمِة، عىل أصفر خادم للمنصور كان «أنه
سبيت خوالن، من قال: أنت؟ العرب أي ومن قال: املؤمنني. أمري يا عربي قال: جنسك؟
رصت ثم أمية، بني بعض إىل فرصت فاسرتققت، فجبني لنا عدو فأخذني اليمن، من
عافاك اخرج حرمي. يخدم عربي قرصي يدخل ال ولكن الغالم، ِنعم إنك أما قال: إليك.
جعفر، أبي باب عىل وقف نخيلة أبا أن األغاني: ويروي شئت!»70 حيث فاذهب هللا
أعرابيٍّا شيًخا فريون به، فتهزأ وتخرج تدخل، الخراسانية وجعلت يصل، فلم واستأذن

يقول: فأنشأ نخيلة؟ أبا يا أنت كيف عرفه: رجل له فقال به. فيعبثون ِجلًفا

أي��ًض��ا! اآلب��ض��اُت71 ال��ع��روق ت��ش��ك��و ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ي ي��م��ل��ك ال أص��ب��ح��ت
ق��رًض��ا! ش��ب��اب��ي ك��ان ك��أن��م��ا ال��ف��رض��ا األزج��يُّ تَ��ش��كَّ��ى ك��م��ا

الدولة؟ هذه يف فيه أنت ما ترى وكيف الرجل: له فقال
فقال:

يُ��ل��َق��ى!؟ ح��ي��ن ال��ل��ه خ��ل��ق أي م��ن يُ��دَرى ال م��ن ال��ل��ه خ��ل��ق أك��ث��ر
ف��يُ��غ��ل��ى ي��ش��ت��رى وط��ي��ل��س��ان تُ��ط��وى، ث��م ت��ن��ش��ر وح��ل��ة
ي��ل��َق��ى؟72 م��اذا ال��م��ال! ب��ي��ت وي��ح ي��ا م��َول��ى ل��م��َول��ى أو ع��ب��ٍد، ل��ع��ب��د

الباهيل قتيبة بن سلم وىلَّ فقد العرب؛ بعض املنصور استخدم كله هذا مع ولكن
عربًا كانوا جعفر أبي جند أن قبُل ورأيَت واألبلَّة73 البرصة كور موىل وىلَّ كما البرصة
للدولة املرصفني كانوا وقد الربامكة، بفضل الفرس نفوذ زاد الرشيد جاء فلما وعجًما،
ما منها: محكمة؛ سياسة لذلك واتخذوا جنسهم، نفوذ نفوذهم فاستتبع وشئونها،
العجم من جنًدا بخراسان اتخذ (الربمكي) يحيى بن الفضل أن الطربي: لنا يرويه
ألف خمسمائة بلغت عدتهم وأن (للعباسيني)، لهم والءهم وجعل «العباسية»، سماهم

.٣١٦ :٩ الطربي 70
املتقلصات. اآلبضات: 71
.١٣٨ :١٨ األغاني 72

.٢٩٠ :١ األخبار عيون 73
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الباقي وخلف «الكْرنِبية» ببغداد فسموا رجل، ألف عرشون بغداد منهم قِدم وأنه رجل،
ودفاترهم.74 أسمائهم عىل بخراسان منهم

كانت كالتي ثانية نرصة الفرس انترص فقد املأمون، عهد يف كذلك نفوذهم وزاد
تعصبوا العرب وأكثر للمأمون، تعصب الفرس أغلب ألن واألمويني؛ العباسيني بني
العرب «أن تاريخه: يف لنا يذكر فطيفور فارسية، نرصة املأمون غلبة فعدت لألمني،
رجًال «أن الطربي: ويروي املأمون.»75 يدي بني اب والنشَّ الِقِيس ومعهم يركبون كانوا
نظرت كما الشام لعرب انظر املؤمنني، أمري يا له: فقال مراًرا بالشام للمأمون تعرض
قيًسا أنزلت ما وهللا الشام! أهل أخا يا عيل أكثرت «املأمون»: فقال خراسان، أهل لعجم
ما فوهللا اليمن وأما واحد! درهم مايل بيت يف يبق لم أنه أرى وأنا إال الخيل ظهور عن
من فتكون وخروجه السفياني تنتظر فسادتها قضاعة وأما قط، أحبتني وال أحببتها
إال اثنان يخرج ولم مرض، من نبيه بعث منذ هللا عىل فساخطة ربيعة وأما أشياعه،

بك.»76 هللا فعل أعزب، شاريًا أحدهما خرج
جميًعا، والعرب بالفرس الرتك فنكَّل الفرس، محل الرتك أحل املعتصم جاء فلما

هللا. شاء إن الثاني العرص عىل الكالم عند ذلك سيتضح كما

تكن ولم العرص، هذا يف ظهر جديد، الوالء من نوع النفوذ هذا عىل ساعد وقد .٦٢ :١٠ الطربي 74
خلدون ابن يسميه ما هو ذلك اإلسالم»؛ «فجر يف رشحناها التي الوالء أنواع غري وهو قبل، من تعرفه
مثًال الرتك أو الفرس، من قوًما يتخذ الخليفة أن وذاك .(١١٤ :١ خلدون ابن (انظر االصطناع» «والء
عليهم ويجري معه، والحرب بشئونه القيام يف ويستخدمهم دولته، وإىل إليه االنتساب رشف يمنحهم
من نوبخت وبني برمك، بني األولون العباسيون استخدم كما دولته. وموايل مواليه، فيسمون األرزاق؛
دولة يف نلحظه لم معنى وهو باألتراك، املعتصم فعل وكما العباسية، الدولة موايل عليهم فأُطلق الفرس
أوًال، الفرس نفوذ زاد الوالء من النوع وهذا أعلم. ما عىل املعنى بهذا مواٍل لدولتهم يكن فلم أمية، بني
عىل سلطانًا لهم وأن دولتهم، الدولة بأن يشعرهم وكان وقوتهم، عددهم يزيد كان ألنه ثانيًا والرتك
خمسمائة كان واحدة مرة يف أنه الطربي عن نقلنا فيما رأينا وقد خليفتهم. سلطان من ا مستمدٍّ الرعية
غمر كيف هذا من فرتى فيسرتقون، يؤرسون كانوا الذين املوايل عدا وهذا للعباسيني، موايل فاريس ألف

باملوايل. العرب
.١٥ بغداد، تاريخ طيفور: 75

.٢٩٦ :١٠ الطربي 76
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عدة: مظاهر الفرس وخاصة املوايل، لنفوذ كان

الحريم وبيوت شتى، أعمال يف يستخدمون باملوايل ملئت الخلفاء قصور إن (١)
معروفة العادة هذه تكن ولم البيزنطيني، عن ذلك املسلمون أخذ وقد بالخصيان، ملئت

العرب. عند
تقريبًا. الفرس عىل كالوزارة الكبرية املراكز قرص (٢)

الَقَلنُْسَوة. ولبس النريوز، يوم كإحياء الفارسية والتقاليد العادات نفوذ (٣)
ا. خاصٍّ بابًا له وسنفرد الفارسية الثقافة انتشار (٤)

رصاع الجانبني بني وكان قاوموا، بل ونفوذهم املوايل لقوة العرب يستسلم لم
عىل الرصاع يعتمد فمثًال: مختلفة، أشكاًال الرصاع هذا واتخذ حينًا، وهادئ حينًا، عنيف
تنكيل كان هذا أجل ومن للعرب. املوايل ويكيد للموايل، العرب فيكيد الخليفة عند الدَّسِّ

قائلهم: قال حتى حني، إىل حني من بالوزراء الخلفاء

وزي��ًرا ك��ان ي��ْش��ن��اك ف��م��ن أْودى، م��ح��م��د آل وزي��ر ال��وزي��ر إن

سببه كان منها كثريًا أن نستبعد ولسنا نكبات، سلسلة الوزراء تاريخ وكان
سلطانهم، وقوة الفرس، نفوذ من — الدسائس تأثري تحت — الخلفاء به يشعر ما
من كان ما الربامكة نكب «وإنما خلدون: ابن يقول دونهم. باألمور واستبدادهم
من اليسري يطلب الرشيد كان حتى الجباية، أموال واحتجابهم الدولة، عىل استبدادهم
معهم يكن ولم سلطانه، يف وشاركوه أمره، عىل فغلبوه إليه، يصل فال املال من اليسري
وخططها الدولة مراتب وعمروا صيتهم، وبعد آثارهم، فعظمت ملكه، أمور يف ترصف
وقيادة وكتابة، وزارة من سواهم عمن واحتازوها وصنائعهم، ولدهم من بالرؤساء
وأسنَْوا خليفتهم! به يُمدح لم بما ُمدحوا الربامكة «إن ويقول: وقلم.» وسيف وحجابة،
البطانة، آسفوا حتى … والضياع القرى عىل واستولوا والصالت، الجوائز لعفاتهم
من الوثري مهادهم إىل ودبت والحسد، املنافسة وجوه بهم فكشفت الخاصة، وأحقدوا
الساعني أعظم من جعفر) (أخوال قحطبة بنو كان لقد حتى السعاية، عقارب الدولة

عليهم!»77

.١٣ ص املقدمة، 77
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املأمون، يدي بني الفاريس سهل بن الفضل مع العربي حازم بن نعيم ويتناقش
تزيل أن تريد إنما إنك للفضل: نعيم فيقول العلويني، إىل الخالفة نقل الفضل فيحسن

كرسويٍّا.78 امللك تصري ثم عليهم تحتال ثم عيل، ولد إىل العباس بني عن امللك
العرب؛ من استطاع بمن ينكل كان الفرس من الكبرية املناصب توىل ممن وكثري
«أرشوسنه» من فارسيا األفشني كان فقد العجيل، دلف وأبي األفشني بني كان كالذي
وكان نفسه، أعماق من العرب يكره وكان املعتصم، جيوش قائد وكان الصغرى، بآسيا
عند ذكر له وسيأتي بالدبوس.»79 عظمائهم رءوس شدخت بالعرب ِظفرت «إذا يقول:
كريًما عربية، عيشة يعيش وكان نزار، من عربي العجيل دلف وأبو الزندقة. يف الكالم
أحد وكان عليهم، مقسم وماله والسؤَّال، واألدباء للشعراء مفتوح وبابه ممدًحا، شجاًعا
ربيعة. من وغريِها عجل من عشريته ورئيس أهله، سيد «وكان أيًضا املعتصم قواد

مغنيٍّا.80 بطًال شجاًعا مجيًدا شاعًرا وكان
دلف أبي بقتل هم األفشني أن الشدة»: بعد «الفرج كتابه يف التنوخي فيحدثنا
بقتله! ويهم غضب، بأشد ويخاطبه يقرعه يديه بني ِنطع عىل وأجلسه بالحديد، وصّفده
األفشني إىل فيرسع واملعتصم) املأمون وقايض عربي (وهو داود أبي بن أحمد فيعلم
فارس دلف أبا إن له: ويقول عليه، يعجل أن خيفة استئذان غري من عليه ويدخل
وأنت كلها، للعرب فهبه أهًال لهذا تره لم فإن عليه، وأنعم فاستبقه ورشيفها؛ العرب
كرسى من كان ما ذلك ومن العرب! ملوك عىل تفضل تزل لم العجم ملوك أن تعلم
بالعفو العرب من رشيف عىل فأنعم العجم بقية اليوم وأنت ملَّكه، حتى النعمان إىل
ليستطيع حتى املعتصم عند بمكانته داود أبي ابن يشعر ثم األفشني ذلك فيأبى عنه!
ال يقول: وهو إليك، املؤمنني أمري رسول إني لألفشني: فيقول لسانه، عىل يتكلم أن
فأخربه املعتصم إىل وذهب به! قتلت قتلته إن فإنك حًدثا عيىس بن القاسم يف تحدث
بن أحمد وكان العجم!81 سيد من العرب سيد دلف أبو نجا وبذلك عليه، فأقره الخرب
للمعتصم «فيقول العرب، حوائج فيقيض منصبه يستخدم أخرى ناحية من داود أبي

.٢٩٢ ص جهشياري 78

.٣٣ :٣ والتبيني البيان عجرة. رأسها يف التي بالعصا شبيه الدبوس 79
.٢٧٧ :٢ املسعودي 80

.٦٨ :٢ الشدة بعد الفرج كتاب يف بأكملها القصة انظر 81
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يتلطف يزال وال العربي.» وفالن األنصاري، وفالن القريش، وفالن الهاشمي»، «فالن
مطالبه.82 تُقىض حتى

العرص يف معروًفا كان الذي األدبي الرصاع (وهو الرصاع شكل من آخر وشكل
طاهر بن هللا عبد بني كان كالذي األدب؛ طريق من باألنساب االفتخار وهو األموي)
يفتخر األموي) (العربي يزيد بن محمد عليه فريد الفرس، يف بنسبه يفتخر (الفاريس)
بقتلهم ويفخر وأهله أبيه بمآثر بها يفخر قصيدة طاهر بن هللا عبد قال فقد بالعرب،

فيها: يقول األمني،

م��ش��غ��ول ع��ن��ِك ف��ف��راِغ��ي ب��ه ل��ِه��ج��ت ع��م��ا أق��ِص��ِري
ال��ب��ه��اِل��ي��ل ال��غ��ر َس��ل��ِف��ي ن��س��ب��ي ت��ع��ِرف��ي ق��د م��ن أن��ا

ومنها:

ق��ول��وا! م��ج��ده؟ ي��س��اوي م��ن ل��ه ك��ف��اء ال م��ن وأب��ي

ومنها:

ال��م��ق��اوي��ل وح��وال��ي��ه ك��ل��ك��ل��ه ال��م��خ��ل��وع ان��ظ��ر
غ��وُل م��ل��َك��ه ع��ن��ه غ��ال م��ض��ج��ع��ه وال��ت��راب ف��ث��وى
وال��ط��ول ال��ع��رض ع��ن��ه ض��اق ن��ائ��ل��ة ن��ح��و ج��ي��ًش��ا ق��اد
ِغ��ي��ُل ض��م��ه��ا ك��لُ��ي��وٍث م��ص��م��ص��ه��م خ��راس��اٍن م��ن
ِم��ي��ل83 وال م��ع��ازي��ل، ال أن��ف��س��ه��م ل��ل��ه وه��ب��وا

.٢٩٤ :٢ املسعودي يف القصة انظر 82
مخترصة والقصة بالتحريف، مملوءة وهي ،٧٤ :١ الشدة بعد الفرج يف بعضها موجود القصيدة 83

.١٣/١١ األغاني يف
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يفخر أن وأنفت العرب، امتعضت القصيدة هذه بلغتني ملا يزيد: بن محمد ويقول
عليها فيفخر بسيفه. ال أخيه بسيف ملوكهم من ملًكا قتل ألنه العجم من رجل عليها

ومطلعها: قصيدته، عليه فرددت الوضع، هذا منها ويضع الفخر، هذا

ت��ض��ل��ي��ُل ب��لَّ��غ��ت م��ا ك��ل وال��ق��ي��ل ال��ق��ال ي��رع��ك ال
س��راوي��ل ل��ح��اذي��ه م��ا م��وِق��ده��ا ال��ن��ار ب��ي��ت اب��ن ي��ا
غ��ول غ��ال��ت��ك��م��و م��ص��ع��ب وم��ن أب��وك م��ن ح��س��ي��ن م��ن
�ل أراذي� �وات وأُب� م��َؤت��ش��ب، ال��ف��خ��ر ف��ي ن��س��ب
م��ط��ل��ول ال��م��ق��ت��ول ودم م��ق��ت��ول ال��م��خ��ل��وع ق��ات��ل

ومنها:

م��دخ��ول ف��ه��و م��ج��د م��اء أث��ل��ِت��ك��م ع��ود ف��ي ج��رى م��ا
م��ه��ازي��ل ف��أع��ال��ي��ه أس��اف��ل��ه ف��ي��ه ق��دح��ت

الفرس: من قائل ويقول

ع��ك��ْل! أو ع��ري��ن��ة م��ن ال ان��ت��س��ب��وا إذا ف��ارس ذؤاب��ة م��ن غ��ر ب��ه��ال��ي��ُل
واإلب��ل ال��ش��اءِ راض��ة ال اف��ت��خ��روا إذا أه��ل��ه��ا وس��ادة ال��دن��ي��ا، راض��ة ه��م��و

عربي: آخر فيقول

ودي��واِن��ه ال��م��ل��ك م��ع��ِدن ف��ي ف��ارس م��ن أن��ك ت��غ��ت��رر ال
إي��وان��ه! ج��وف ف��ي ص��ف��ع��تُ��ه ن��ف��س��ه ب��ذا ك��س��رى ح��دث��ت ل��و

بعد. له وسنعرض العلمي، الرصاع هو الرصاع؛ أشكال من ثالث شكل وهناك
أن نقرر أن يجب ولكن املوايل، وغلبة العرب، هزيمة الرصاع هذا نتيجة كانت
انترص فقد ولغويٍّا دينيٍّا فأما واإلدارية، السياسية الناحية من كانت التامة هزيمتهم
من تضع أن املوايل لغات تستطع ولم اإلسالم، تساير أن املجوسية تستطع فلم العرب
الذين املوايل وظل مختلفة، نواٍح من ترقيتها عىل وعملت خدمتها بل العرب لغة شأن
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واللغة؛ الدين نفسه الوقت يف يخدمون فيها، وينجحون السياسية، أغراضهم يخدمون
من ينفثونها كانوا التي الزندقة وحركات شواردهما، ويضبطون قواعدهما، يضعون
بعضهم سعي أن كما ضئيًال، أثًرا تركت قد كانت وإن قوة، يف أخمدت آلخر حني
سميعة، آذانًا نؤرخه الذي عرصنا يف يصادف لم العربية محل الفارسية اللغة إلحالل
عىل املوايل وأقبل العلم، ولغة الدين، لغة وهي الرسمية، اللغة هي العربية اللغة وظلت
الخراساني مسلم أبا أن دليًال وحسبك أهلها، إجادة من تقرب إجادة وإجادتها تعلمها،
هذا يف العربية يف املجيدين الكتاب أكثر وأن رؤبة.84 أراجيز ويفهم العربية، يجيد كان
يف التكلم باملروءة يخل مما إن عرصه: عن يحكي األصمعي وأن فرًسا، كانوا العرص

بالفارسية.85 عربٍي مٍرص

.١٢٣ :١٨ األغاني 84
.٢٩٦ :١ األخبار عيون 85
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الثالث الفصل

ة ُعوِبيَّ الشُّ

كانت نؤرخه الذي عرصنا إن نقول: أن السابق الفصل يف ذكرنا الذي بعد نستطيع
نزعات: ثالث فيه تسود

األوىل: النزعة

يأتي: فيما نجملها حجج، ذلك يف ولهم األمم، خري العرب أن إىل تذهب

دولتي جاوروا جاهليتهم يف فهم باستقاللهم؛ متمتعني حياتهم عاشوا أنهم (١)
الجند من له كان وكلتاهما عظيًما، ملًكا وأسس البالد دّوخ وكلتاهما والروم، الفرس
العرب، استقالل تمس أن كلتاهما تجرؤ فلم هذا ومع كثرة، يُحىص ال ما والعدة والعدد
الشام، يف والغسانيني الحرية، يف باللَّخميني واستعانوا تملَّقوهم، ديارهم، تطأ وأن
كانوا فهم عليهم؛ الجزيرة عرب غارات من ليحموهم الديار لهم وقدموا املال، ومنحوهم

إليهم! العرب حاجة من العرب إىل أحوج
وعدم أرضهم، يف والروم الفرس زهد أن يعتقدوا أن النزعة هذه أصحاب يشأ ولم
ما والثروة الخريات من فيها ليس الجزيرة أرض أن منشؤه إخضاعهم عىل إقدامهم
وإقدامهم العرب، لشجاعة كان إنما عنهم والروم الفرس انرصاف أن اعتقدوا بل يطِمع،
الجيش يستطيع ال عصابات، حرب حربهم تجعل َمنعة أرضهم من لهم وأن وصربهم،
فقد إسالمهم؛ يف وأما أمامهم. يقف أن وال حروبهم، أشكال يف يجاريهم أن املنظم
وكرسوا لحكمهم، وأخضعوهم الفرس، استقالل أضاعوا بل استقاللهم، عىل حافظوا

أمالكهم! من وطردوهم الروم، جيوش
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ملسترصخ، وأنجدهم لضيف، الناس أكرم فهم بها؛ امتازوا ُخلقية صفات لهم أن (٢)
ّكلما فرسه؛ بِعنان ممسك وهو به، ينزل للطارق سواها يملك ال التي ناقته أحدهم يعقر
إليه ويلجأ صكٍّا، فتكون الكلمة أحدهم يتكلم األمم؛ أوىف وهم إليها! طار هيعة1 سمع
ذلك عىل وهم أهله، يف الصبي حكم جاُره فيه ليحتكم حتى جواره، بحق فيفي الجئ
وقول البديهة، حسن يف ولهم الشعر، معدن وهم التعبري، وحسن البيان، يف األمم قادة
أحد فليس ألنسابهم الناس أحفظ وهم لغريهم، ليس ما الكالم وإبداع السائرة، األمثال
دِعي؛ أنه عرفوا آبائه غري إىل أحدهم انتسب وإذا آباءه، ويسمي نسبه، يعرف إال منهم

أحسابهم! ذلك عىل وبنوا أنسابهم، حفظوا
األمم، بني له النارشون وهم أنفسهم، من هللا ورسول اإلسالم، نشأ بينهم (٣)
العرب من ِمنّة عنقه ففي العجم من أسلم من فكل لدعوته، والحامون إليه، والداعون
التوحيد، إىل الرشك من أخرجوه الذين وهم القديم، دينه من أنقذوه الذين هم تقدر؛ ال

لحياته. أنفسهم قتلوا الذين وهم لهدايته، الحروب نار اصطلوا الذين وهم

الرأي. هذا إىل الذاهبني حجج أهم هي هذه
أعقل؟ األمم أي فسألهم: ع، املقفَّ ابن ومعهم بامِلربِد، اجتمعوا جماعة أن ويروون
ابن فقال فارس. فقالوا: فارس، من أصله أراد لعله فقالوا بعض؛ إىل بعضهم فنظر
عىل وغلبوا امللك، من عظيًما ووجدوا األرض، من كثريًا ملكوا إنهم بذلك ليسوا املقفع:
قالوا: نفوسهم. يف ِحكم باقي ابتدعوا وال بعقولهم، شيئًا استنبطوا فما الخلق، من كثري
قال: الهند؟ قالوا: طرفة. أصحاب قال: فالصني؟ قالوا: صنعة. أصحاب قال: فالروم؟
العرب. قال: فقل، قالوا: إلخ. … هللا خلق رش قال: السودان؟ قالوا: فلسفة. أصحاب
النسب من حظي فاتني إذا ولكن موافقتكم، أردت ما إني املقفع: ابن قال فضحكوا!
آثار وال لها، مثل مثال غري عىل حكمت العرب إن املعرفة. من حظي يفوتني فال
بمجهوده، ويتفضل بقوته، أحدهم يجود وأدم، شعر وسكان وغنم، إبل أصحاب أُِثرت،
فيصري ويفعله قدوة، فيكون بعقله اليشء ويصف ومعسوره، ميسوره يف ويشارك
ورفعتهم أنفسهم، أدبتهم فيقبح، يشاء ما ويَقبح فيحسن، يشاء ما ويحسن حجة،

عدو. من وتخافه منه تفزع الذي الصوت الهيعة: 1
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وضع فمن الحرش، إىل بهم وخالفته دينه هللا وافتتح وألسنتهم، قلوبهم وأعلتهم هممهم،
ُخِصم.2 فضلهم أنكر ومن خِرس، حقهم

حكمة «أي وفضيلته: الشعر ذكر جرى وقد قال أنه أيًضا املقفع البن ويروى
طعام؛ من يشبع ولم ريًفا، ير لم بدوي غالم من أعجب أو أغرب أو أبلغ تكون
يعرفه، ولم يعهده، ولم يره، لم ما إىل ويأوي البرش، من ويفزع الكالم، من يستوحش
ما ويقول ويشبّب، ويعاتب ويذم، ويهجو ويمدح ومساوئها، األخالق محاسن يذكر ثم
املقفع ابن عن الرواية هذه يف شكنا مع ونحن عليه؟!»3 ويبقي له ويروى عنه، يكتَب

النزعة.4 هذه تمثل ألنها نثبتها فإننا — موضعها هذا ليس ألسباب —
يف ألذ وال آنق، وال أنفع، وال أمتع، هو كالم األرض يف «ليس الجاحظ: ويقول
من للبيان تقويًما أجود وال للسان، أفتق وال السليمة، بالعقول اتصاًال أشد وال األسماع،

الفصحاء.»5 العقالء األعراب حديث سماع طول
العجم من قوم يمثلها كان كما وبَدوهم، العرب أرشاف يمثّلها كان النزعة وهذه
ألن العرب؛ وأحبوا نفوسهم، أعماق من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وأحبوا عميًقا، إسالًما أسلموا

أيديهم. عىل أسلموا وألنهم منهم، النبي

الثانية: النزعة

أمة، أي من أفضل أمة أي وال األمم، من غريهم من أفضل ليسوا العرب أن إىل تذهب
بني ال األفراد بني التفاضل وإنما واحد.» رجل وساللة واحدة، طينة من كلهم «والناس
وأخالقهم، بأفعالهم ولكن وأحسابهم، بآبائهم بينهم فيما الناس تفاضل «وليس األمم،
يرشف، لم املروءة ساقط الهمة دنيء كان من أن ترى أال هممهم؛ وبعد أنفسهم ورشف

.٥٠ :٢ الفريد العقد 2
.٢ :٢ جزء العقد، هامش عىل اآلداب، زهر 3

هالل كالم من الجوانب طبع الرسائل، مجموعة يف وردت الثانية العبارة أن الوضع أدلة من 4

العسكري.
.٢ :٢ اآلداب زهر 5
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بطن أرشف يف قيس ومن أرومتها، يف أمية ومن ذؤابتها، يف هاشم بني من كان وإن
همته.»6 رشفت من والرشيف أفعاله، كرمت من الكريم إنما منها!

عربي، ألنه أعجمي من أفضل عربي فال األمم، بني السواء عىل موقًفا هؤالء يقف
من عامًال األعجمية وال العربية وليست أعجمي، ألنه عربي من أفضل أعجمي وال
عند الخلق وسمو والرشف قوم، عند وحده الدين التفاضل عاِمل إنما التفاضل، عوامل
َوأُنْثَى ذَكٍر ن مِّ َخَلْقنَاكم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا الكريم: القرآن جاء املعنى هذا ويف آخرين،
«ليس الحديث: ويف أَتَْقاُكْم﴾. ِهللا ِعنَْد أَْكَرمُكْم إِنَّ ِلتعاَرُفوا َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم
بِذمتهم ويسعى دماؤهم، تتكافأ و«املؤمنون بالتقوى.» إال فضٌل عجمي عىل لعربي
أوىل العرب فرشيف نسب؛ «الرشف املأمون: ويقول ِسواهم.» من عىل يد وهم أدناهم،
من العرب برشيف أوىل العجم ورشيف برشيفهم، العجم وضيع من العجم برشيف
غريهم عىل فضلهم وأبان العرب عن دافع أن بعد قتيبة وابن برشيفهم.»7 العرب وضيع
«وأعدل العرب»: «تفضيل كتابه آخر يف فقال املساواة وقرر ذلك كل فنقد عاد األمم، من
وَجَرْوا الرتاب، إىل وأعيدوا تراب، من خلقوا وأم؛ ألب كلهم الناس أن عندي، القول
العقول أهل به يُردع الذي األعىل نسبهم فهذا األقذار، عليهم وطرأ البول، مجرى يف
وتبطل األنساب، فتنقطع مرجعهم هللا إىل ثم باآلباء، والفخر والكربياء التعظيم عن

هللا.»8 طاعة ماتَّته كانت أو التقوى، حسبه كان من إال األحساب
وخري ومساوئها، محاسنها أمة ولكل والخبيث، الطيب أمة كل يف أن هؤالء وحجة
نستطيعه إنما األمم يف ذلك نستطيع ولسنا الخلق. أو الدين األعمال به توزن ميزان
من الصنف وهذا ذلك، غري يشء وال بخلقه، أو بدينه فرد من خري ففرد األفراد؛ يف
عىل ألمة فضًال يجعلون وال األمم، بني يسوون الذين أي التسوية»؛ «أهل يسمون الناس
وقواعده اإلسالم روح ألن والعجم؛ العرب من والعلماء املتدينني أكثر ويمثلهم أخرى،

املذهب. هذا تؤيد

.٨٩ :٢ العقد 6
.٢١٩ :١ األدباء محارضات 7

.٩ :٢ العقد 8
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الثالثة: النزعة

ذلك: يف وحجتهم عليهم، األمم من غريهم وتفضيل العرب، شأن من الحطِّ إىل تميل

فالرومان بها؛ تفخر ميزة لها أمة كل أن حني عىل ميزة، أي لها ليس العرب أن (١)
وطبها، بحكمتها تفخر والهند مدنيتها. وعظيم مدائنها، وكثرة سلطانها، بعظم تفتخر
إىل وما الجميلة، وفنونها بصناعاتها، ُتزهى والصني وثمارها. وأنهارها عددها وكثرة
عيش، يف وبداوة أرض، يف جدب ذكرنا؛ ما يضارع بيشء تمتاز العرب نجد وال ذلك.
والسلب، الغزو من حال لهم يستقر وال الفقر، من أوالدهم يقتلون جاهليتهم يف كانوا
شعًرا بها الدنيا فيملئون ملهوف وإغاثة جائع، كإطعام الصغرية املكرمة ويفعلون

فخًرا. بذلك ويتيهون ونثًرا،
والعمالقة الفراعنة ملك من العرب ملك فأين أبامللك؟ الفخر؟ يكون بم قالوا: (٢)
بعده؟! من ألحد ينبغي ال ما امللك من أوتي الذي سليمان من أو والقيارصة؟! واألكارسة
األنبياء فجميع بالنبوة؟ أم ومغربها! الشمس مْطِلع بلغ وقد اإلسكندر، ملك من أو
والعلم؟ بالصناعة أم ومحمًدا. وإسماعيل وصالًحا هوًدا أربعة؛ خال ما العرب غري من
ينفرد فلم بالشعر؟ أم عقًال. وأجدبهم يًدا، وأعقمهم شأنًا، ذلك يف األمم أضعف فالعرب
والبيان؟ الخطب أم كذلك. شعر وللرومان مقفى، موزون شعر فلليونان به، العرب
بعد به يفخرون الذي فما ساحر، وبيان محربة، خطب والرومان واليونان فللفرس
ويفتخرون فعلهم، من وأعرض أطول ذلك يف وقولهم والوفاء؟ بالكرم يفخرون ذلك؟
كان بل اإلسالم، يف املعروف الزواج بنوع يتقيدون ال جاهليتهم يف كانوا وقد باألنساب
نساء بعضهم يسبي حروبهم يف وكانوا رجال، عدة بني املرأة شيوع زواجهم أنواع من

أباه! أحدهم يدري فكيف زواج، غري من بها ويستمتع بعض،
الناس. دين هو بل وحدهم، العرب دين اإلسالم فليس باإلسالم، فخرتم وإن (٣)
التقوى، الرشف مقياس وجعل الجاهلية، العصبية فهدم نزعتكم، حارب نفسه واإلسالم
شئونها. يف تفننًا وأكثر بمزاياها، وأعرف بها نحظى نحن والدنيا وبينكم، بيننا فالدين

كل ويسودون شأنهم من ويضعون العرب، يحقرون ممن — الصنف هذا ويمثل
أوغلبت قلوبهم، يف اإليمان يدخل وملا أسلموا أو القديم، دينهم عىل ظلوا من — عليهم أمة

استقاللهم. وأضاعوا ملكهم، أزالوا أنهم العرب من فكرهوا الوطنية، النزعة عليهم
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كانوا النحو هذا وعىل العرص، ذلك يف كانت التي الثالث النزعات هي هذه
أحق وكان «الشعوبية»، اسم األخريتني النزعتني أصحاب عىل أُطلق وقد يتجادلون.
فرق ال بأنه يقولون أي «بالشعوب»، يقولون ألنهم الثانية؛ الطائفة االسم بهذا الناس
مشتق باسم يتسموا أن أمامهم فكان والخسة، الرشف يف وغريهم عرب من الشعوب بني
فاختاروا سواء، الشعوب أن عىل يدل الشعوب، من مأخوذ باسم أو «املساواة»، من
التسوية» أهل وهم «الشعوبية الفريد: العقد يف يقول ولذلك «الشعوبية». وا وُسمُّ الثاني
أن نلبث ال ولكن العجم.» عىل العرب تفضل ال فرقة «الشعوبية الصحاح: يف ويقول
وصاحب الجاحظ، كتب ما قرأنا فلو أيضا؛ الثالث الصنف عىل االسم هذا أطلقوا نراهم
والظاهر «بالشعوبية». للعرب املعادين تسمية يف انساقوا أنهم وجدنا وغريهما، العقد
الثالثة الفرقة تأخرت كما به، التسوية أهل تسمية عن تأخرت االسم بهذا تسميتهم أن
األموي، العرص يف متغلبني العرب كان وقد — فطبيعي تاريخيٍّا، الثانية الفرقة عن
باملساواة فيقولون املوايل يبدأ أن — وسلطانها وقوتها أشدها عىل األوىل النزعة وكانت
بقوتهم املوايل وأحس الجدل، اشتد إذا حتى بذلك، يظفروا أن أمنيتهم وكل فقط،
وترفع العرب، شأن من تضع الثالثة النزعة ظهرت واملأمون؛ الرشيد أيام وسلطانهم
مًعا، النزعتني أصحاب عىل يطلق وصار عليهم، «الشعوبية» اسم فانسحب غريهم؛ من
الذي هو «والشعوبي اللسان: يف قال الثالث، الصنف عىل يطلق ما أكثر صار حتى بل

غريهم.» عىل فضًال لهم يرى وال العرب، شأن يصغر
جيل وهو شعب، جمع الشعوب من مأخوذ الشعوبية لفظ أن ذكرنا مما يستنتج
ثم القبيلة، ثم «الّشعب، بكَّار: بن الزبري قال وأشمل، القبيلة، من أوسع وهو الناس،
شعب، والفرس شعب، فالعرب هذا وعىل الفصيلة.» ثم الفخذ، ثم البطن، ثم العمارة،
﴿يَا تعاىل: قوله يف الشعوب من مأخوذة أنها إىل قوم ذهب وقد وهكذا. شعب، والروم
وقالوا: ِلتَعاَرُفوا﴾. َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنْثَى ذََكٍر ن مِّ َخلْقنَاُكم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها
غري نظرنا يف تفسري وهو العرب، قبائل وبالقبائل العجم، بطون بالشعوب املراد إن
نقل فقد اآلية، نزول حني تفهمه تكن لم العرب أن ذلك عىل دليل وأوضح صحيح،
أن حول تدور وكلها اآلية، تفسري يف والتابعني الصحابة من كثري آراء الطربي إلينا
تفسري أن يظهر والذي ذلك. دون والقبائل البطون أو البعيد، النسب بالشعوب املراد
إىل منه واستطرد أعجمي، وضعه شعوبي تفسري بالعرب والقبائل بالعجم، الشعوب
«وبلغني قتيبة: ابن قال الذكر. يف قدمهم هللا ألن العرب؛ من أفضل العجم بأن القول
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الشعوب وقال: اآلية. النَّاُس﴾.. أَيَُّها ﴿يَا وجل: عز هللا بقول احتج العجم من رجًال أن
التسوية أهل أرى كنت وقد ر. املؤخَّ من أفضل وامُلقدَّم العرب، من والقبائل العجم، من
تقديم يوجب ال الذكر تقديم أن أحدهما: وجهني؛ من غلطوا وقد اآلية، بهذه يحتجون
واإلنس اإلنس، عىل الجن فقدم َواِإلنِْس﴾ اْلِجنِّ َمْعَرشَ ﴿يَا وجل: عز هللا قال الفضل.
كثروا قوم وكل العرب، من أوىل بالشعب ليست العجم أن اآلخر: والوجه منها. أفضل

شعوبا». صاروا فقد وانشعبوا
بهذا اآلية ت ُفرسِّ أن بعد الشعوب من أُخذ الشعوبية اسم يكون أن الجائز من
يستعمل لم الشعوبية اسم أن وأرجح خطأ. أساس عىل مرتكًزا يكون ولكنه التفسري،
النزعة هذه أن وهو أسلفنا، ما األول: ظنيني؛ بدليلني األول، العبايس العرص يف إال
يطلق أن يصح واضًحا قويٍّا شكًال تتخذ لم تحقريهم أو العرب مساواة تحاول التي
تستطيع ال خفية نزعة كانت فقد ذلك قبل أما العرص، هذا يف إال اسم معتنقيه عىل
شكل املبدأ يتخذ أن بعد تكون إنما االسم إىل والحاجة أُخمدت، ظهرت وإذا الظهور،
العرص يف النزعة هذه عىل االسم هذا أطلق من نر لم أننا الثاني: حزب. أو عامة عقيدة
ولكن شعوبيٍّا، كان يسار بن إسماعيل إن قال: األغاني يف األصفهاني إن نعم األموي،
رَفع ملا يستحقه الذي باالسم إسماعيل سمى عبايس) (وهو األصفهاني أن الواضح من
إسماعيل أن املعنى وليس امللك، عبد بن هشام أمام بشعره ذلك يف وتغنَّى العجم، شأن
مع متصوًفا، الفاريس َسلمان عدوا كما وذلك عرصه، يف االسم بذلك ُعرف يسار بن
«أن مرسوق عن روي كذلك سلمان. عهد يف ُعرف الصوفية اسم بأن يقل لم قائًال أن
ومرسوق منه.» تؤخذ أال عمر فأمر الجزية، منه تؤخذ فكانت أسلم الشعوب من رجًال
قال بالعجم، القول هذا يف الشعوب األثري ابن فرس وقد األموي، العرص يف كان تابعي
كقولهم العرب، شأن يصغر الذي وهو الشعوبي، جمع يكون أن «ويجوز اللسان: يف
صادر ألنه الثاني؛ التفسري نستبعد ونحن واملجويس.» اليهودي جمع يف واملجوس اليهود
أراد مرسوًقا أن نراه: والذي مرسوق، عرص بعد عرفوه بما فرسوه وقد متأخرين، من

دليل. فيه يكون ال وإذن أسلم، العرب غري األخرى الشعوب من رجًال أن
صدر يف وضعت التي املذاهب أسماء أكثر بأن — نقول ما عىل — يُستأنس وقد
واملعتزلة، واملرجئة، والشيعة، كالخوارج، بالنسبة؛ ياء فيها تكن لم األموية الدولة
كالجهمية، العبايس؛ العرص صدر أو األموي، العهد آخر يف إال النسبة هذه تؤلف ولم
التي الكتب من إلينا وصل ما وأقدم والشعوبية، والخرمية، الراوندية، ثم والقدرية،

للجاحظ. والتبيني البيان كتاب الشعوبية لفظ استعملت
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اآلتية: النتائج للشعوبية دراستنا من نستنتج أن يمكننا

ال فهو نفسه؛ اإلسالم تعاليم عىل مستندين دعوتهم بدءوا الشعوبية دعاة أن (١)
عىل ال األعمال عىل وضعت إنما عنده املثوبة أو والعقوبة شعب، عىل شعبًا يفضل
املكاثر وسيده ِعلِّيني، أعىل يف هللا عند الذليل والنبطي الرقيق العبد يكون وقد األجناس،
وشئونهم، العرب تحقري إىل ذلك من تدرجوا ثم سافلني، أسفَل وماله وولده بأهله
يف ظاهر نفوذ من للفرس كان ما ذلك عىل وساعدهم عليهم، األخرى األمم ميزة وبيان

العباسية. الدولة
كما معينة ظاهرة شعائر لها التعاليم، محدودة عقيدة تكن لم الشعوبية أن (٢)
فيمكننا حنفي، وهذا شافعي، هذا إن نقول: أن نستطيع فإنا الدينية، املذاهب يف نقول
من هذا إن نقول أن نستطيع كما الشعائر، يف الفروق ونبني الخالف، وجوه نحدد أن
يف ذلك نفعل أن نستطيع ال ولكنا ذلك، فندرك معتزيل؛ وهذا والجماعة، السنة أهل
بل والديمقراطية، باألرستقراطية، أشبه فهي عقيدة، منها أكثر نزعة ألنها الشعوبية؛
أن نستطيع ال لذلك العرب؛ أرستقراطية يحارب الديمقراطية من نوع الحقيقة يف هي
اليوم نستطيع ال كما جنس، كل ومن قطر، كل ويف بلد، كل يف فهم معتنقيها؛ نحرص

االشرتاكية. أو الديموقراطية، إىل ينزعون من نحيص أن
والعصبية الوطنية، النزعة تساند أنها الشعوبية النزعة هذه عىل ساعد مما (٣)
ليسوا وأهلها واملغرب والشام مرص وحكموا فارس، استقالل أزالوا فالعرب الدينية؛
من وكثري واستقاللهم، ملكهم إىل يِحنُّون كانوا الفرس من كثريًا أن ذلك فاستتبع عربًا،
عن النصارى الروم أجلوا الذين املسلمني العرب يكرهون كانوا ومرص الشام نصارى
أهل فمن يحكموا أن بد ال كان وإن بأنفسهم، أنفسهم يحكموا أن ويتمنون بالدهم،

دينهم.
أقل كانوا واألندلس والشام مرص وأهل الفرس من اإلسالم يف دخل من إن نعم،
نفوسهم، أعماق إىل اإلسالم دخل قد كلهم يكن لم ولكن الوطنية، النزعة هذه يف حدة

الوطنية. النزعة الدينية النزعة تغِلب أن حد إىل مشاعرهم وتملك
فرس، منهم مختلفة؛ أصناًفا كانوا الشعوبيني أن تقدم: مما نستنتج أن يمكن (٤)
من صنف كل شعوبية صبغت وقد أندلسيون. ومنهم قبط، ومنهم نبط، ومنهم
يف واتخذت االستقالل، إىل تدعو وطنية صبغة ُصبغت فالفرس خاصة؛ صبغة هؤالء
وزراعتها، لألرض عصبية شكل يف ظهرت والنبط وإلحاد، زندقة شكل األحيان بعض
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مختلفة ثورات ثاروا والقبط ومعيشتها، الصحراء عىل والزرع الحرث معيشة وتفضيل
فلما املأمون، عهد يف كبرية ثورة آخر وكانت بالدهم، من طردهم وأرادوا العرب، عىل
بوضع النكاية من وتمكنوا املكر، واستعمال الحيلة، «بأعمال الكيد إىل لجئوا هزموا
الشعوبية، يف رسالته ووضع غرسية، ابن ظهر األندلس ويف الخراج.»9 كتاب يف أيديهم

العلماء. من كثري عليه ورد
متطرفة وتنتهي هادئة، معتدلة تبتدئ مختلفة درجات كانت الشعوبية هذه (٥)
حقروا وآخرين رأيت، كما بغريهم العرب تسوية إىل مالوا معتدلني قوًما فنرى عنيفة،
فهاجموا واإلسالم، العرب بني فرقوا قوًما نرى كما مزية، كل وسلبوهم شأنهم، من
دين اإلسالم بأن رصحوا بل بمكروه، لإلسالم يعرضوا ولم أمة، هم حيث من العرب
هذا من كانوا العرب ذم يف قولهم حكينا ممن وكثري وحدهم، العرب ال جميًعا الناس
رأيه ملخص حكينا فقد املعنى؛ بهذا شعوبيٍّا خلدون ابن نعد أن لنا يصح بل الصنف،
عىل والقسوة العنف أشد يف رأي وهو اإلسالم»،10 «فجر من األول الجزء يف العرب يف
رصاحته يف إليه وصل ما إىل وصل متطرًفا شعوبيٍّا نرى أن قّل وخصائصهم، العرب
نرى أنا حني عىل الدين، حدود يف التفكري حر ا حقٍّ مسلًما كان رأينا يف ولكنه وشدته،
لكل كراهيتهم إىل للعرب كراهيتهم وأدتهم واإلسالم، العرب بني يفرقوا لم آخرين قوًما
«وربما فقال: هؤالء، من قوم عن الجاحظ حكى وقد الدين، ذلك ومن عنهم، جاء ما
من ذلك جاءه إنما باإلسالم ارتاب من عامة فإن العصبية؛ جهة من العداوة كانت
الجزيرة، تلك أبغض اللغة تلك أبغض وإن أهله، أبغض شيئًا أبغض فإذا الشعوبية،
جاءت التي هي العرب كانت إذ اإلسالم؛ من ينسلخ حتى به تنتقل الحاالت تزال فال
هي إذ الشعوبية؛ من يتربموا أن إىل قوًما النزعة هذه دعت وقد السلف.»11 وكانوا به،

اإللحاد. باب
فالخوارج واملعتزلة؛ والشيعة الخوارج تعاليم بعض بني الوفاق من شيئًا نلحظ (٦)
أرى والذي عربيٍّا، وال بل قرشيٍّا، يكون أن فيه يشرتط ال الخليفة أن يرون علمت كما
يكون وكيف غريهم، شأن وإعالء العرب، تحقري منها يقصد ال منهم النزعة هذه أن

و٨٠. ٧٩ :١ املقريزي انظر 9
.٣٦ ص 10

اخترصناها. وقد سقيمة األصل يف والعبارة ،٦٨ :٧ جزء الحيوان 11
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عيل بني الخالف حني عنهم صدر الرأي وهذا خلًصا، عربًا كانوا الخوارج وأكثر ذلك
بحت، اجتهاد عن صدر هذا رأيهم أن فالظاهر بعد؛ تتكون لم والشعوبية ومعاوية،
يقول: املسعودي فنرى املعتزلة وأما املسلمني. أمور إصالح يف الرغبة محض إليه دعا
بن وعمرو أرشس، بن وثَُمامة عمرو، بن ِرضار منهم املتكلمني من جماعة زعم «وقد
وأرى املعتزلة. رءوس من الثالثة وهؤالء العرب.» من خري النبط أن الجاحظ عثمان
جاء: خطأهما أن يل ويظهر خطأ، «جولدزيهر»12) ذلك يف (وتبعه املسعودي رأي أن
أن عىل يقترصوا فلم الخوارج، إليه ذهب ما أبعد إىل ذهبوا وأصحابه رضاًرا أن من
العربي غري إن قالوا: بل العرب، يف وال قريش يف تكون أن يلزم ال الخالفة إن يقولوا:
يف جاء ما ذلك عىل ودليلنا وظلم. جار إذا خلعه يسهل ألنه القريش؛ من أوىل نبطيٍّا ولو
القريش غري إن قوله: يف عمرو بن رضار بسخافة اعتداد «وال مسلم: عىل النووي رشح
وصحبه رضاًرا أن هذا من الفاهمون فهم وقد أمر.»13 منه عرض إن خلعه الهوان من
إىل وضوح يف يرمي العكس، هو بل صحيح غري فهم وهو العربي، عىل النبطي يفضلون
خلعه، ليسهل بعصبيته املعتز غري نويل أن املصلحة من وأن أرشف، العربي بأن القول
عده الصعب من — خاص بوجه — والجاحظ الخسة! يف مثل أنه عىل النبطي وذكر
رأيهم، وسّفه الشعوبية، مطاعن عىل للرد والتبيني» «البيان كتابه يف انربى فقد شعوبيٍّا؛
مناقبهم، وعد املوايل، فضل يف رسالة ألف إنه نعم يقول، فيما إخالص عىل يدل بما
جالب املعتصم أيام الرسالة هذه ألف بأنه رصح وقد لسانهم، عىل ذلك ذكر ولكنه
جند كانت «وقد بعض: عىل الجنود بعض بها ليفضل ال أّلفها إنما أنه وذكر األتراك،
وإنما وبنوي.»14 وعربي، وموىل، وتركي، خراساني، أقسام؛ خمسة عىل ذاك إذ الخالفة
وليحّذر مؤتلفة.15 كانت إن األلفة يف وليِزيد مختلفة، كانت إن قلوبهم بني ليؤلف ألفها
ال كان «إن ويقول: القلوب، ويفرقوا الصدور، ليوغروا الدسائس يدسون املنافقني من
أصوب، الجميع ذكر فرتك األجناد؛ سائر مثالب بذكر إال األتراك مناقب ذكر يمكن

يف ممتًعا فصًال فيه عقد وقد “Muhammedanische studien” جولدزيهر كتاب ذلك يف انظر 12
بحثنا. يف كثريًا منه، استفدنا الشعوبية

.٢٦٥ :٤ جزء 13

العباسية. الدولة إىل الدعاة أبناء من كان ما ببنوي يريد 14

.١٧ الجاحظ: رسائل 15

66



ُعوِبيَّة الشُّ

تعديد إىل يرمي «أنه فيه رصح فقد الجملة؛ وعىل أحزم.»16 الكتاب هذا عن واإلرضاب
أحيانًا به فجمح قلمه، يضبط لم ولكنه غريهم.» لذم يتعرض أن غري من الرتك، مناقب
شعوبية. القدر هذا عد العسري من لكن األمور، بعض يف غريهم عىل الرتك تفضيل إىل
يذم كان بل وذمه، اليشء مدح يف رأيه عن يعرب يكن لم نظرنا يف الجاحظ أن عىل
اليشء تصوير عىل البيانية مقدرته إظهار يف رغبة أو كبري، لدعوة إجابة ويمدحه اليشء
أدلُّ والتبيني البيان كتاب يف فما القرائن عىل اعتمدنا نحن فإن متباينتني، بصورتني

شعوبيٍّا. ليس أنه نرجح ولذلك نفسه، عىل
يسترتون الذي وستارهم إليه، يأوون الذي الشعوبية ُعش كان فقد التشيع وأما

الشيعة. يف الكالم عند ذلك من طرف وسيأتي به،
وغوغاؤهم الناس سفلة هم الشعوبية اعتنقوا الذين أن إىل قتيبة ابن يذهب (٧)
السفلة، من للعرب نصبًا أشد وال عداوة، أرسخ الشعوبية هذه يف أر «ولم فيقول:
منهم، األخطار وذوو العجم، أشارف فأما القرى. أكرِة وأبناء النبط، وأوباش والحشوة،
يظهر ولكن ثابتًا.» نسبًا الرشف ويرون عليهم، وما لهم ما فيعرفون الديانة، وأهل
األرشاف أما قتيبة. ابن ذكر كما كانوا وهؤالء بالشعوبية، يتظاهر من عىل اقترص أنه
من وخشية مراكزهم، لكرب بها يظهروا أن يجرءون ال خفية، ِرسية حركتهم فكانت
قتيبة ابن يراها فال الحركة، هذه حجاب وراء من يؤيدون فهم الخلفاء، عند فيهم الشك
األدب، بحلية تحلوا «قوًما الشعوبية مذهب ذهب ممن أن قتيبة ابن ذكر وقد وأمثاله.
األنفة فدخلتهم السلطان، من فقربوا الكتابة ِبميسم اتسموا وقوًما األرشاف، فجالسوا
ألحق من فمنهم عنارصهم، وخبث مغارسهم، لؤم من ألقدارهم والغضاضة آلدابهم،
حجاب ال فسيح باب يف ودخل وأساورتهم، ملوكهم إىل واعتزى العجم، بأرشاف نفسه
ويدعي لؤمه، عن ينافح خساسته عىل أقام من ومنهم عنه، المداِفع واسع ونسب عليه،
ويستفرغ بتنقصها، العرب بغض ويظهر الرشف، ذوي من ليكون كلها للعجم الرشف
نطق، وبلسانها مناقبها، يف الكلم وتحريف مثالبها، وإظهار مشاتمها، يف مجهوده
وإن حقره، ظهر وإن سرته، خريًا عرف هو فإن عليها، تَسلَّح وبآدابها أنف، وبهممها
تََخّرصه!»17 يجده لم وإن نرشه، سوءًا سمع وإن أقبحها، إىل رصفه التأويالت احتمل

.٢٢ عينه: املصدر 16
.٢٧٠ ص البلغاء، رسائل من العرب كتاب 17
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اآلخذين يكونوا لم السفلة وهؤالء وحدهم، السفلة يف تكن لم الشعوبية أن فالحق
إىل نسبها يرق لم وإن الراقية، املتعلمة الطبقة من كثري معهم كان وإنما بزمامها،
كما — والعلم األدب يف الشعوبي األثر لهم كان الذين هم وهؤالء واألرشاف، امللوك
يمدونهم فكانوا الدولة، يف املناصب أعىل بلغت طبقة وهؤالء هؤالء وراء من — سرتى
طاهر فأجازه العرب؛ مثالب يف كتابًا الشعوبي ِعالن أّلف فقد وبمالهم، بجاههم ا رسٍّ

… أًلفا بثالثني عليه الحسني بن
أدبية علمية حربهم كانت الدعوة هذه رؤساء هم املاكرون العقالء هؤالء كان وإذ

ظاهرة. ثورات منها أكثر دينية

العباسيون، الخلفاء ذلك عىل وساعد الهجري، الثالث القرن يف أَْوَجها الحركة هذه بلغت
شدة يف — يحاربوا ولم الزندقة، فحاربوا للعربية؛ كثريًا يتعصبوا ولم لإلسالم، تعصبوا
العجم من العرب ولقي مولَّدون. أبنّا كما أكثرهم ألن طبيعي وذلك العجمية، النزعة —
العرب، شأن إلضعاف القصور يف تدس والدسائس عجم، أكثرهم فالوزراء شديًدا، عنتًا
تنكيل، أشد وجيوشهم العجم قواد بهم نكل األطراف يف أو جزيرتهم يف العرب ثار وإذا
شعور يكن ولم القادسية، يوم من منهم ينتقمون بأنهم شعور نفوسهم أعماق ويف
القرن هذا يف الشعر وكثر الفرس، شعور من حاًال بأحسن املعتصم جلبهم الذين الرتك
بقومهم، ويعتزون بنسبهم، يفخرون العربية، تعلموا الذين األعاجم من بعده والذي
األغاني: يف قال املشهور. الشاعر الِجن ِديك وتبعه رأيت، كما برد بن ار بشَّ ذلك فافتتح
جمعتنا فضل، علينا للعرب ما يقول: العرب، عىل والعصبية التشبب شديد «وكان
قتل منا رجًال منهم قتل ومن أسلموا، كما وأسلمنا السالم، عليه إبراهيم والدة وإياهم

الدين!» جمعنا إذا علينا فضلهم وجل عز هللا نجد ولم به،
قائلهم: ويقول

ف��ال��دُخ��ول ل��ح��وم��َل أو ل��تُ��وِض��ح ك��س��رى إي��وان ب��ت��ارك ف��ل��س��ت
ِغ��ي��ِل وس��ط ول��ي��ٍث ي��ع��وي، ب��ه��ا وذئ��ب س��اٍع، ال��ف��ال ف��ي وَض��بٍّ
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الفاريس بالنسب االعتزاز من شعره يف يكثر املشهور الشاعر «الخريمي» وكان
فيقول: العرب؛ شأن من والتحقري

ال��خ��ب��ر ط��ي��ب ج��ل��ًدا األع��اج��م ِع��رق أل��ب��س��ن��ي ال��ص��ْغ��ِد س��راة م��ن ام��رؤ إن��ي

ويقول:

ال��ج��ه��ُل ج��ارتِ��ي أْخ��الِق وم��ن ِس��ف��اه��ا ج��م��ل18 تٌ��َع��ي��رنُ��ي إذ ب��أس ��ْغ��د ال��صُّ أب��ا
وال��ع��ق��ُل ال��دي��ن ف��وق��ه إال ف��خ��ر ف��ال ��ِل��ي تَ��ت��ج��مَّ أو ج��م��ُل، ي��ا ت��ف��خ��ري ف��إن
ف��ض��ل وال ع��َالء ق��ب��ر ع��ل��ى ل��ق��ب��ٍر يُ��رى وال ال��ح��ي��اة، ف��ي ش��رًع��ا ال��ن��اس أرى
ُع��ك��ل19 وال ع��ل��ى َج��ْرم ت��ش��ت��م��ل ول��م يَ��َح��اِب��ُر ت��ل��دن��ي ل��م أن ض��رن��ي وم��ا
َق��ب��ُل م��ن ك��ان م��ا ي��ن��ف��ع��ك ل��م ال��م��ج��د م��ن ب��ح��ادث ال��ق��دي��م ت��ح��ِم ل��م أن��ت إذا

ويقول:

َح��ِس��ي��ُب األك��رم��ي��ن ف��ي َح��س��ٌب ل��ه��م ف��واِرًس��ا وب��ل��ٍخ م��رٍو م��ن ون��ادي��ت
وي��ط��ي��ب ن��اص��ري م��ن��ه��م ف��ي��ك��ث��ر ق��ري��ب��ة ق��وم��ي دار ال ح��س��رت��ا ف��ي��ا
ن��س��ي��ُب ت��ع��ل��م��ي��ن ل��و ل��ي وخ��اق��ان ُه��ْرم��ٍز ب��ن ك��س��رى س��اس��اُن أب��ي وإن
ج��ن��ي��ُب ال��ق��ي��اد ط��وع ت��اب��ع ل��ن��ا ك��لُّ��ه��م ال��ش��رك، ف��ي ال��ن��اِس رق��اب ًم��ل��ْك��ن��ا
وم��ص��ي��ُب م��خ��ط��ئ م��ن��ا ش��اء ب��م��ا ع��ل��ي��ك��م��و ون��ق��ض��ي خ��س��ًف��ا، ن��س��وم��ك��م��و
تُ��ِن��ي��ُب األن��ام ن��ح��و ب��ه ص��دور ل��ه وان��ش��رح��ت اإلس��الم أت��ى ف��ل��م��ا
تَ��ُص��وُب ب��ال��رج��ال ع��ل��ي��ن��ا س��م��اء ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ل��ه رس��وَل ت��ب��ع��ن��ا

العرب. عن بجمل يكنى 18

عربية. قبائل أسماء وعكل: وجرم، يحابر، 19

69



اإلسالم ضحى

املتوكل: ندماء من وكان املتوكيل، ويقول

ال��ع��ج��ْم م��ل��وك إرث وح��ائ��ز َج��ّم20 ن��س��ِل م��ن األك��ارم اب��ن أن��ا
ال��ِق��َدم ِط��وال ع��ل��ي��ه ��ى وع��فَّ ع��زه��م، م��ن ب��اد ال��ذي وم��ح��ي��ي
أن��م ل��م ح��ق��ه��ْم ع��ن ن��ام ف��م��ن َج��ه��رًة، أوت��اره��م وط��ال��ب
األم��م أس��ود أن أرت��ج��ي ب��ه ال��ذي ال��ك��اِب��ي��ان21 َع��ل��ُم م��ع��ي
ال��ن��دم ق��ب��ل ال��خ��ل��ع إل��ى ه��ل��م��وا أج��م��ع��ي��ن، ه��اش��م ل��ب��ن��ي ف��ق��ل
ح��ِذم ب��س��ي��ف وض��ربً��ا، ط��ع��نً��ا ح ب��ال��رم��ا ع��ن��وة م��ل��ك��ن��اك��م
ال��ن��ع��م ب��ش��ك��ر وف��ي��ت��م إن ف��م��ا آب��اؤن��ا، ال��م��ل��ك وأوالك��م
ال��غ��ن��م ورع��ي ال��ض��ب��اب، ألك��ل ب��ال��ح��ج��از أرض��ك��م إل��ى ف��ع��ودوا
ال��ق��ل��م22 وح��رف ال��ح��س��ام، ب��ح��د ال��م��ل��وك. س��ري��ر س��أع��ل��و ف��إن��ي

كثري يف ونجد عنهم، الرش دفع يستطيعوا لم ولكن موقفهم، بخطورة العرب شعر وقد
ذلك من طرًفا ذكرنا وقد واأللم، الحرسة من ظال بعده والذي العرص ذلك يف الشعر من
شعب زار وقد فيألم املتنبي، شعر يف بعد واضًحا املعنى هذا ونرى السابق، الفصل يف

فيقول: بها العربية اللغة ضعف من بفارس بَوَّان

ب��ت��رج��م��ان! ل��س��ار س��ل��م��ان ف��ي��ه��ا س��ار ل��و ِج��نَّ��ٍة م��الع��ب

ويقول:

وال��ل��س��ان وال��ي��د ال��وج��ه غ��ري��ب ف��ي��ه��ا ال��ع��رب��يَّ ال��ف��ت��ى ول��ك��ن

الفرس. ملك جمشيد بجم: يريد 20

وهو الكاتبان، األصل يف ورد وقد الثورة، علم رفع فاريس حداد (جاوة)، كابة إىل نسبة الكابيان: 21
خطأ.

.٣٢٣ :١ األدباء معجم 22
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أخرى: قصيدة يف ويقول

ع��ج��م م��ل��وك��ه��ا ع��رب تُ��ف��ل��ح وم��ا ب��ال��م��ل��وك، ال��ن��اس وإن��م��ا
ِذم��ُم وال ل��ه��م ع��ه��ود وال ح��س��ُب وال ع��ن��ده��م أدب ال
َغ��ن��م! ك��أن��ه��ا ب��ع��ب��ٍد ت��رع��ى أُم��م وط��ئُ��ت��ه��ا أرٍض ب��ك��ل
ال��ق��ل��ُم! ب��ظ��ف��ره يُ��بْ��رَى وك��ان ي��ل��م��س��ُه ح��ي��ن ال��خ��ز ي��س��ت��خ��ِش��ن

العرب: الشعوبية بها حارب التي املختلفة لألشكال نعرض واآلن
الخطابة، وقوة البالغة، وهي بها، يعتزون التي الظاهرة العرب مزية إىل عمدوا فقد

مختلفة: نواٍح من ذلك يف ينتقصونهم فأخذوا البديهة، وحضور
أغراضهم، بها يمثلون بأيديهم، اإلشارة من أكثروا خطبوا إذا العرب كان
يستعملون ما وكثريًا السامعني، يف التأثري وقوة املعنى، إيضاح عىل بذلك ويستعينون
أو عكازة أو مقرعة أو عصا، من بيده اإلنسان يُمِسُكه ما (وهي امِلخرصة إشاراتهم يف
بالِقّيس، الحرب خطب ويف باملخرصة، السلم خطب يف يشريون كانوا ما وكثريًا قضيب)،
ا؛ خاصٍّ زيٍّا للخطابة يلبسون ما وكثريًا ، الِقِيسّ عىل خطبهم أثناء يتكئون كانوا وأحيانًا
ذلك، يف بهم تهزأ الشعوبية فجاءت للخطابة، تأهبهم عىل يدل وضًعا العمامة فيضعون
يشغال أن إىل وهما والقوس، الخطبة وبني والعصا، الكالم بني ارتباط أي وتقول:
الذهن، يشحذ ما حملهما يف وليس أشبه، الذهن ويعرتضا الخواطر، ويرصفا العقل،
عىل رضب إذا املغني أن الغناء أصحاب زعم وقد اللفظ. يجلب ما بهما اإلشارة يف وال
أشبه، الَفدادين بأخالق العصا وحمُل غنائه، عىل يرضب ال الذي املغني عن قرص غنائه
وبه أشكل، الطرق عىل اإلبل إقامة ومزاولة البدو، أهل وعنجِهية األعراب بجفاة وهو
سماه ا خاصٍّ بابًا لذلك وأفرد والتبيني، البيان كتابه يف الجاحظ عليهم رد وقد أشبه.23
الخطابة ليست فقالوا: املوضوع، جوهر يف عابوهم كما ذلك، أجل من العصا» «كتاب
وفساد غباوتها، مع الزنج إن حتى األمم، جميع يف يشء فهي وحدكم؛ بها امتزتم ميزة
يف التأليف خطبهم فوق ولهم العرب، ال الفرس الناس وأخطب الخطب. لتطيل مزاجها
والعلم واألدب العقل إىل احتاج ومن «كازوند»، ككتاب الغريب ومعرفة البالغة، صناعة

.٦ :٣ والتبيني البيان 23
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امللوك سري إىل فلينظر الرشيفة؛ واملعاني الكريمة واأللفاظ واملثالت، والعرب باملراتب
للفرس مما تفكريكم وطريقة وخطبكم وحكمكم معانيكم أين بل الفرس).24 (ملوك
مخاطبة اعتيادكم طول من الغليظة وأصواتكم الجايف، كالمكم وأين والهند؟ واليونان
بني الجاحظ قارن وقد رقيق؟! وصوت رشيق، ولفظ دقيق، معنى من لهؤالء مما اإلبل؛
والثانية وروية، تفكري عن صادرة األوىل إن فقال: العرب، وبالغة والروم، الفرس بالغة

خاطر. ورسعة بديهة عن صادرة
خيولهم، ُعْري ومن رماحهم، من فسِخروا الحربية، آالتهم يف العرب عابوا كذلك
تنظيم يف الخربة قلة ومن طعنة، وأشد محمًال، أخف الجوفاء أن مع الصماء قناتهم ومن
من يعرفون وال الجناح، وال القلب وال امليرسة، وال امليمنة يعرفون يكونوا فلم جيوشهم؛
يف الفاريس والجيش العربي الجيش حالة بني وقارنوا املجانيق، وال العرَّادة، الحرب آالت
أن الشعوبية وفات عظم. من للثاني وما حقارة، من لألول ما وأبانوا آالته، ويف تنظيمه
الحقرية الساذجة بآالتهم العرب فهؤالء ملكانتهم؛ وأوضع لشأنهم، أحقر املقارنة هذه

الكثرية!25 املنظمة وجيوشهم العظيمة، الضخمة بآالتهم الفرس سحقوا
التأليف من أكثروا العرص هذا يف أنهم وهو الشعوبية، مسالك من آخر ونوع
األلفاظ، عذب مرتسًال شاعًرا كاتبًا كان البَختكان ُحميد بن فسعيد العجم، مناقب يف
كتاب وألف العرب، مع العصبية شديد وكان الفرس، ملوك أوالد من أنه يدعي وكان
ونرى وافتخارها».26 العرب عىل العجم «فضل وكتاب العرب»، من العجم «انتصاف
الكتب يضعون ذلك مقابل ويف العجم»27 «مفاخر اسمه كتاب عن ينقل النديم ابن
جالس والرواية) باألخبار العلماء أشهر من (وهو عِدي بن كالهيثم العرب؛ مثالب يف
املثالب «كتاب منها: املثالب؛ يف كتب عدة وضع وقد والرشيد، والهادي واملهدي املنصور
يف قريش بغايا و«أسماء ربيعة»، مثالب و«كتاب الكبري»، املثالب و«كتاب الصغري»،
املوايل من تزوج من «كتاب اسمه: له كتاب بهذا ويتصل ولدن». من وأسماء الجاهلية،
النديم: ابن فيه قال الحكمة»، «بيت صاحب هارون بن سهل وكذلك العرب».28 يف

نفسه. املصدر 24
والتبيني. البيان من الثالث الجزء ذلك يف انظر 25

.١٢٣ النديم ابن فهرست 26

.٤٢ الفهرست 27
و١٠٠. ٩٩ الفهرست 28
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العرب، عىل العصبية شديد املذهب، شعوبي األصل، فاريس شاعًرا، فصيًحا حكيًما «كان
نزعة منه ذلك ولعل البخل، يف املشهورة رسالته وضع وقد كثرية.»29 كتب ذلك يف وله
كما مناقبهم، أكرب من ويعدونه بالكرم، كثريًا يتمّدحون كانوا العرب ألن شعوبية؛
ويعد والبخل، الكرم قيمة فيها يقلب الرسالة هذه سهل فوضع بالبخل، الفرس اشتهر
شعوبيته، عىل تدل أبياتًا اآلداب زهر صاحب له وروى فضيلة، والبخل رذيلة الكرم
عربي آخر وبيت ميسان، يف بيته بني ويقارن العربية، ويذم بفارسيته، فيها يفتخر

فيقول:

ن��ج��م ك��أن��ه ال��ن��ج��وم َف��َرَع راب��ي��ة ف��وق ب��ي��تً��ا أج��ع��ل��ت
َوال��بُ��ْه��م؟30 ال��ُج��ْع��الُن ب��ف��ن��ائ��ه م��ْج��َه��ل��ة وس��ط َش��ْع��ر َك��بُ��يَ��يْ��ت

ابن قال املثالب»، يف «امليدان كتاب الفرس) من (وأصله الشعوبي ِعالن وألف
بن تيم ومثالب قريش، مثالب عىل ويحتوي مثالبها، وأظهر العرب، فيه هتك إنه النديم:
وذكر كلها القبائل وعّدد مخزوم، بني ومثالب الُعّزى، عبد بن أسد بني ومثالب مرة،

مثالبها.31
وكان واألخبار، النحو يف العلماء أشهر من (وهو امَلثّنى بن معمر عبيدة أبو وألف
العرب»، لصوص «كتاب منها للعرب، فيها تعرض كثرية كتبًا فارس) يهود من أصله
خلكان: ابن فيه وقال الفرس».32 «فضائل كتاب ألف كما العرب»، «أدعياء وكتاب
الطعن من نوًعا قتيبة ابن لنا صور وقد كتبًا.»33 مثالبها يف وألف العرب، يكره «وكان
يفخرون كانوا بها، فتهكم العرب مفاخر إىل عمد فقد عبيدة؛ أبو يستعمله كان الذي
واستسخف منه، الناس واستضحك عليه فتضاحك بوفائه، ويعتزون حاجب، بقوس

الشاعر: قول ويذكره ثمنه، وقلة عوده، وخساسة حاجب، فعَل

.١٢٠ الفهرست 29
.١٩٠ :٢ العقد هامش 30

و١٠٦. ١٠٥ الفهرست 31
.٥٤ الفهرست: 32

.١٥٥ :٢ 33
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ال��َوْرِد! وال��ف��َرس ال��ب��ردي��ن، ذي اب��ن��ة وي��ا م��ال��ك، واب��ن��َة ال��ل��ه، ع��ب��د اب��ن��َة أي��ا

ورد، وفرس بردين ذو أباها بأن التمدح من سخرية يف ويعجب بالشعر، فيهزأ
فيًال وخمسني تسعمائة يرتبط كان أبرويز وأن وتيجانها، فارس بملوك ذلك ويقارن
ألف عليه الداخل عىل منها يرشف التي حجرته ويف جارية، ألف وتخدمه مرابطه، عىل

ذهب.34 من إناء
من قبيلة كل عن صدر ما إىل عمدت — يظهر ما عىل — هذه املثالب وكتب
وأذاعتها؛ فقيدتها أفرادها أحد ارتكبها جريمة أو عليه، تؤاخذ عمل أو به، تعري بيت
استُحسن ما إىل عمدت ومفاخرها العجم مناقب كتب أن كما جميًعا. بالعرب للتشهري
ولم به. فشادت ملكها وسياسة جيوشها، ونظام ملوكها، وعظمة الفرس، عادات من
بيان يف أُلف كتاب أي يصلنا لم كما — أعلم ما عىل — الكتب هذه من يشء يصلنا
كتاب يف ورد ما أهمها وآرائهم، أقوالهم من نتف إلينا وصل وإنما الشعوبية، دعوى
يف قتيبة ابن نقله وما ربه، عبد البن الفريد العقد يف ورد وما للجاحظ، والتبيني البيان

«العرب». كتابه
الشعوبية النزعة هذه عدوا املسلمني أن الكتب هذه ضياع يف سبب أكرب أن والظاهر
وبِرئ بإعدامها، هللا إىل وتقربوا فيها، املؤلفة الكتب نقل من فتحرجوا اإلسالم، ضد نزعة
«إذ هللا حمد فقد امَلفصل؛ كتابه أول يف الزمخرشي فعل كما إليها، امليل من املخلصون

الشعوبية». لفيف إىل االنضواء من وبرأه لهم، والعصبية للعرب، الغضب عىل جبله
بل املثالب؛ كتب وضع عىل الشعوبية علماء من ذكرنا الذين هؤالء يقترص ولم
وكانت اختًالقا، اختلقوها وقد جانبهم، تؤيد كثرية قصًصا األدب يف وضعوا أنهم يظهر
بطالنها عىل والوقوف أصعب، نقضها ألن الظاهرة؛ الحرب من العرب عىل أخطر هذه
أن وهو الوضع؛ األول: النوع نوعني: إىل ذلك يف لجئوا أنهم ندرك أن ويمكننا أعرس،
كما اختالًقا، القصة ويختلقوا األمثال، أو األبيات رشح يف الشنيعة القصص يضعوا
يف البكري نقل فقد فري»؛35 الصَّ عىل يلوى ما «جبان املثل: رشح يف عبيدة أبو فعل

بعدها. وما ٢٧١ البلغاء: رسائل انظر 34
به. يصفر من عىل جبنة لشدة يعرج ما أي يلوي: ما 35
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ال عبيدة أبي عن ذلك يف حكاية أماليه»؛ يف القايل عيل أبي أوهام عىل «التنبيه كتابه
رجًال أن يف تتلخص طويلة، قصة عدي بن الهيثم وروى لشناعتها!36 ذكرها نستطيع
من قال: أنت؟ ممن فقالت: جارية، إليه فخرجت عامر، بني من بحي نزل تنوخ من
ِعْجل، قبيلة من أنا بل تميم من لست لها: فقال تميم، ذم يف أبيًاتًا له فذكرت تميم،
حتى ذمها يف األبيات تروي وهي قبيلة، قبيلة القبائل يذكر الرجل زال وما ذلك، ففعلت

يقول: الذي أتعرف قالت: هاشم بني إىل انتسب وملا القبائل. استنفد

ب��دره��م! ص��اًع��ا ال��ت��م��ر ه��ذا ص��ار ف��ق��د نَ��َخ��الت��ك��م إل��ى ع��ودوا ه��اش��م ب��ن��ي
م��ري��م!37 اب��ن ع��ي��س��ى ره��ُط ال��ن��ص��ارى ف��إن م��ح��م��د ال��ن��ب��ي ره��ط ق��ل��ت��م��و: ف��إن

عدي بن الهيثم وضع من أو الشعوبية، وضع من يظهر ما عىل كلها والحكاية
العربية. القبائل مثالب ذكر إىل واضعها يرمي نفسه،

العربي، األدب إلفساد سلكوه طريق وهو قائله، غري إىل اليشء نسبة الثاني: والنوع
األمثلة ومن لهم، بغية أكرب وتلك به، موثوق أدب للعرب يكون ال حتى معامله؛ وإضاعة

اآلتيني: البيتني عبيدة أبو يقول أن ذلك: عىل

أي��س��ار أب��ن��اء م��ك��رم��ة س��واس ك��رم ذوو أي��س��ار ل��ي��ن��ون ه��ي��ن��ون
أخ��ب��ار ط��ي��ب م��ن��ه��م أُدِرك ال��ج��ه��د ف��ي ُخ��ِب��روا وإن ي��ع��ط��وه ال��خ��ي��ر يُ��س��أل��وا إن

ذلك، عليه األصمعي فينكر الَغنويني، عمرو بني يمدح الكالبي للعرنْدس إنها
يف األدب فحصنا ولو العداوة!38 من بينهما ملا غنويٍّا كالبي يمدح أن محال ويقول:
األدب، وإفساد العرب، من للحطِّ املوضوع الكثري اليشء جدنا لو النظرية؛ هذه ضوء

هنا. نستقصيه أن نستطيع ال مما

.٧٧ التنبيه: 36
الثاني. الجزء يف ١٧٥–١٨٠ من للمسعودي، الذهب مروج يف بطولها الحكاية تجد 37

و٧٣. ٧٢ التنبيه: انظر 38
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يُر لم العرب، وعلوم والشعر اللغة يف الناس أئمة هم ثالثة العرص هذا يف «كان
وهم: كله؛ بل العلم، هذا من الناس أيدي يف ما ُجلُّ أُِخذَ عنهم مثلهم، بعدهم وال قبلهم
من الغريب بحفظ زيد أبو اشتهر وقد واألصمعي.»39 عبيدة، وأبو األنصاري، زيد أبو
كان عربيته بحكم األصمعي أن ويظهر اآلخران، االثنان الرياسة َوتَنازع والنحو، اللغة
يجيب ال وكان اللغات، أصح إال يجيز فال يروي، فيما يتشدد وكان للعرب، يتعصب
يفرس ال وكان برأيه، يشء يف يقول ال وكان الخطأ.40 خشية الحديث يف وال القرآن، يف
حطٍّا الهجاء يف أن يرى وكأنه ديَنه! يمس ذلك أن يرى كان كأنه هجاء.41 فيه شعًرا
بحسن عبيدة أبي عن يمتاز وكان بالعربية، مساس ذلك ويف قبيلته، أو املهجو من
يعرف ثقافة، وأكثر علًما، أوسع كان أنه فيظهر عبيدة أبو أما نغمته. ولطف إلقائه،
نشأ ألنه اإلسالمية والثقافة آبائه، ليهودية اليهودية والثقافة لفارسيته، الفرس تاريخ
برأيه، القرآن يفرس الرأي حر وكان كاألصمعي، التعبري يحسن يكن لم ولكنه فيها.
يف بل بعربي، ليس إذ نفسه؛ يف حرمة للعرب وليس ذلك،42 عىل األصمعي فيؤاخذه
الناس استغوى وقد مثالبهم. وذكر هجوهم، يف لسانه يطلق فهو لهم، الكراهة نفسه
الجاحظ: قال بيانه. وحسن بفصاحته األصمعي الناس استغوى كما اطالعه، بسعة
وقالوا: عبيدة.43 أبي من العلوم بجميع أعلم إجماعي وال خارجي األرض يف يكن لم
وإذا الدر، سوق يف البعر اشرتوا األصمعي مجلس أتوا إذا كانوا العلم طلبة «إن
اإلسناد حسن كان األصمعي ألن البعر! سوق يف الدر اشرتوا عبيدة أبي مجلس أتوا
ذلك مع الفائدة وإن القبيح، عنده يحسن حتى واألشعار األخبار لرديء والزخرفة
جمة.»44 وعلوم كثرية، فوائد مع عبارة، سوء معه كان عبيدة أبا وإن قليلة. عنده
يمثل فاألصمعي فكره؛ يمثل عرصه يف كان عبيدة وأبي األصمعي من كالٍّ أن ويظهر
يمثل عبيدة وأبو بذكرهم، واإلشادة وإجاللهم العرب وحب لها، والتعصب العربية،

.٢٠٢ :٢ املزهر 39
للسيوطي. املزهر 40

.٢٠٩ :٢ نفسه املصدر 41
.١٥٥ :٢ خلكان ابن 42
.١٥٤ :٢ خلكان ابن 43
.١٥٦ :٢ خلكان ابن 44
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حوله يلتف زعيًما، كلٌّ وكان بهم. والتشهري العرب معايب عن والبحث الشعوبية، فكرة
حول والفرس األصمعي، حول العرب له؛ ويتعصبون وينارصونه فكرته، يؤيدون من
الربيع: بن للفضل يقول فاريس) (وهو املوصيل إبراهيم بن إسحاق فنرى عبيدة، أبي

ع��ب��ي��دة أب��ي ع��ن��د ال��ع��ل��م ف��إن ف��اص��ط��ن��ع��ه ع��ب��ي��دة أب��ا ع��ل��ي��ك
ال��ُق��َريْ��َدة!45 ب��ن ال��ُق��َريْ��َد ع��ن��ك ودع ع��ل��ي��ه، وآث��ره وق��دم��ه،

األصمعي، معايب للرشيد «كشف املوصيل إسحاق إن األصفهاني: الفرج أبو ويقول
أبا له ووصف عنده، تزكو ال الصنيعة وأن نفسه، وضعة وبخله شكره بقلة وأخربه
واستعان الربيع، بن للفضل ذلك مثَل وفعل والعلم، والسماحة والصدق بالثقة عبيدة
عبيدة أبي إىل وأنفذوا عندهم، وأسقطه األصمعي مرتبة وضع حتى يزل ولم به،
عىل عبيَدة أبا يقدم — تنكر ال الفارسية ونزعته — نواس أبا ونجد أْقدمه.»46 من
واآلخرين، األولني أخبار عليهم قرأ أمكنوه إن فإنهم عبيدة أبو «أما ويقول: األصمعي،
الربامكة، يذم أخرى ناحية من األصمعي ونجد بنغماته.» يطربهم َفبُلبل األصمعي وأما

ويقول:

بَ��ْرم��ِك ب��ن��ي وج��وه أض��اءت م��ج��ل��س ف��ي ال��ّش��رك ذُك��ر إذا
َم��ْزَدِك ع��ن ب��األح��ادي��ث أت��وا آي��ة ع��ن��ده��م تُ��ِل��يَ��ت وإن

كتابًا ويؤلف الفرس»، «فضائل كتاب ويؤلف الفرس، بذكر يِشيد عبيدة وأبو
وخطبهم، وأخبارهم وخلف، سلف ممن ملوكهم طبقات فيه يصف الفرس أخبار يف
وأهَل األنهار، من واحتفروه الكور، من وَكوروه املدن من بنوه وما أنسابهم، وتشعب

وغريهم.47 السهارجة من فريق كلُّ به وسم وما منهم، البيوتات
ونسبوا جميًال، زاهيًا لونًا الفرس تاريخ من رووا ما لونوا أنهم الشعوبية آثار ومن
فيهما، بالغوا وعظمة أبهة وكسوه الحكيمة، والسياسة الرائعة، الحكم ملوكهم إىل

األصمعي. يعني 45

.١٠٧ :٥ األغاني 46
.١١٣ :١ املسعودي 47
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إسماعيل ولد من والعرب السالم، عليه إبراهيم بن إسحاق ولد من الفرس أن وزعموا
من أفضل فهم األمة؛ هاجر ابن وإسماعيل الحرِة، سارة ابن وإسحاق إبراهيم، بن
علميٍّا، صحيحة غري دعوى وهي اللَّخناء.48 فبنو العرب وأما األحرار، بنو ألنهم العرب
سابور أن زعموا كما العرب، عىل بها وليفخروا شأنهم، من الفرس لريفع وضعت وإنما

أكتافهم.49 وخلع العراق، يف بالعرب أوقع ألنه األكتاف؛ ذا ي ُسمِّ
طالب؛ أبي بن عيل إىل نسبوه حديٍث من النبط شعوبية اخرتعه ما ذلك من وأغرب
قريش. معارش أصلكم عن املؤمنني أمري يا أخربني فقال: سأله رجًال أن رووا فقد
من قريش معارش نحن قال: أنه عباس ابن عن ورووا كوثَى، نَبط من قوم نحن فقال:
فإنا نسبتنا عن سائًال كان من قال: أنه عيل عن أخرى رواية ويف كوثى! أهل من النبط
بعضهم فقال األحاديث، هذه تفسري يف أنفسهم العلماء أتعب وقد كوثى.50 من نبط
ولو مكة، أسماء من اسم كوثى إن قوم وقال باألنساب، الفخر من التربؤ أرادا إنهما

الهذيان. هذا تأويل من أنفسهم ألراحوا أنصفوا
والحكمة الزهد من له فرووا عظيًما، استغالًال الفاريس سلمان الفرس واستغل
إنه فقيل الناس؛ أعمار فوق عمره جعلوا حتى آخر، صحابي ألي يرو لم ما والعلم
العلم أهل أن األصفهانيني طبقات يف الشيخ أبو وروى السالم) (عليه عيىس أدرك
فيها!51 يشكون فال وخمسون مائتان فأما سنة، وخمسني ثلثمائة سلمان عاش يقولون:
فقالوا َغرْيَُكْم﴾ َقْوًما تَبِْدْل يََسْ تَتَولَّْوا ﴿َوإِن اآلية هذه تال أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن ورووا
نفيس والذي وقومه، «هذا قال: ثم سلمان. منِكب عىل ملسو هيلع هللا ىلص فرضب بنا؟ يستبدل من
سلمان فيه: قيل الذي وهو فارس.» من رجاٌل لناله بالثريا منوًطا اإليمان كان لو بيده
عرف الحني ذلك ومن الخندق. بحفر ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل أشار الذي وهو البيت، أهل منا

.٢٦٥ ص البلغاء رسائل انظر 48
.١٢٣ :١ املسعودي 49

بسواد بلدة وكوثى «كوثى»، مادة يف ياقوت ومعجم ،٤٨٧ :٢ العرب لسان يف األحاديث انظر 50
العراق.

.١١٣ :٣ حجر البن اإلصابة 51
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الجملة وعىل للفرس. مدينون ذلك يف فهم الحروب؛ يف الخنادق يستعملون كيف العرب
املسلمني.52 عىل كبريًا فضًال لهم وأن عظمتهم، لبيان وسيلة الفرس اتخذه فقد

فضل يف الكثرية األحاديث وضعوا فقد الحديث، يف فسيح مجال للشعوبية وكان
ذكرت األعاجم أن ُروي ما مثل والتابعني؛ الصحابة من الثقات إىل وأسندوها الفرس،
أوثق ببعضهم «ألنا رواية ويف ِبُكم.» مني أوثق ببعضهم «ألنا قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص رسول عن
املدائن عىل فيظهر العجم ملوك من مِلك «سيأتي آخر: حديث ويف ببعضكم.»53 مني

دمشق.»54 إال كلها
«ورأى آجًال.» أو عاجًال منه انْتُِقم إال أحد سبهم فما فارًسا تسبوا «ال حديث ويف
فأخرب لكثرتها، فيها السود يرى ما بيض، غنم فرِدفته سود، غنم رِدفه كأنَّه ملسو هيلع هللا ىلص النبي
بعدهم، يسلمون العجم والبيض ويسلمون، العرب السود فقال: بكر أبا بذلك النبي
هذا ومن َسَحًرا»55 امللك أخربني بذلك ملسو هيلع هللا ىلص فقال لكثرتهم. العرب فيهم يرى ما حتى
يزعمون األصل، الفاريس حنيفة أبي اإلمام حول الكثرية األحاديث من وضعوه ما القبيل
الثُّريا عند معلًَّقا العلم كان لو روى: كالذي عليه؛ نص أو إليه بها أشار ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن
أمتي من برجل أفتخر وأنا بي افتخر آدم أن رووا: وكالذي فارس، من رجل لتناوله
سائر «إن قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ورووا أمتي. رساج هو حنيفة أبو وكنيته نعمان، اسمه
فقد أبغضه ومن أحبني، فقد أحبه من حنيفة، بأبي أفتخر وأنا بي، يفتخرون األنبياء

أبغضني.»56
الكثرية األحاديث فوضعوا بمثله، عملهم قابلوا لهم تعصب ومن العرب إن والحق
ولم شفاعتي، يف يدخل لم العرب َغشَّ «من مثل: حبهم، ووجوب العرب، تفضيل يف
لثالث؛ العرب «أِحبوا ومثل: مرض.» يف فالحق الناس اختلف «إذا ومثل: مودتي.» تَنله

يف الكتاب وأرخ له، والءه وجعل سلمان فدى ملسو هيلع هللا ىلص أنه فيه عيل عىل كتابًا أمىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن رووا وقد 52

الجزء يف فانظره دقيًقا تفنيًدا الكتاب هذا البغدادي الخطيب فند وقد الهجرية األوىل السنة يف جمادى
.١٧٠ صفحة األول
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أنهم ذلك ألطف ومن عربي.» الجنة يف الجنة أهل ولسان عربي، والقرآن عربي، ألني
سلمان «يا قال: هللا رسول أن ذلك نفسه، الفاريس سلمان مع ملسو هيلع هللا ىلص للنبي حديثًا رووا
قال: هللا؟! هداني وبك أبغضك كيف هللا، رسول يا قلت: قال: دينك. فتفارق التبغضني
وتعلم املساواة، إىل تدعو التي اإلسالم وتعاليم إلخ.57 … فتبغضني.» العرب تبغض ال

لجنسيتها. أمة أي أو العرب أو الفرس مدح تأبى بالتقوى؛ إال ليس الفضل أن
الكفاءة باب مثال قرأت فلو الفقه؛ يف حتى علم كل يف الشعوبية إصبع نجد ونكاد
مالك فاإلمام أثر، أي العصبية فيهم تؤثر لم أنفسهم األئمة أن لرأيت الزواج، يف
للويل يكون أن غري من العربية يتزوج العجمي أن وعنده الكفاءة، يعترب لم العربي
لبعض، أكفاء فالقرشيون58 الكفاءة؛ يعترب الفاريس حنيفة أبي ومذهب االعرتاض، حق
نظرية نجد ما رسعان ولكن للعربية. كفئًا ليس والعجمي لهم، كفئًا القريش غري وليس
«رشف وهي: العربية، العصبية من األكرب الجزء بها يهدم البحث بساط عىل توضع
فالعالم للنسيب، كفئًا يكون «الحسيب قاضيخان: قال النسب.» رشف فوق العلم
النسب.»59 رشف فوق العلم رشف ألن والَعلِوية، العربي للجاهل كفئًا يكون العجمي
وغريهما البرصي الحسن أو حنيفة أبي مثل إن يقول أن ألحد يصح «وكيف وقالوا:
عقبيه؟!»60 عىل بوَّاٍل عربي لبنت أو جاهل، قريش لبنت كفئًا يكون ال بعربي ليس ممن

علم. كل يف الشعوبية أثر عددنا لو القول بنا ويطول
علمية حركة وكلُّ العلوم، تدوين عرص يف أزهرت الشعوبية أن له نأسف ومما
علم لنا يكن ولم الشعوبي، العبايس العرص هذا يف ُدّون ما عىل أُسست إنما بعد كانت
لدينا كان فلو غامًضا، صعبًا الشعوبية اآلثار استكشاف يجعل وهذا ذلك، قبل مدون
العبايس، العرص يف الشعوبيون به تالعب كيف لفهمنا األموي العرص يف مدون تاريخ
كيف وضوح يف ألدركنا الفرس؛ حكم أثناء دون به موثوق للفرس تاريخ لدينا كان ولو
األنساب يف كتبًا وضعوا األول اإلسالمي العرص يف العرب كان ولو الشعوبيون. جّمله

.٢٩٣ البلغاء رسائل يف قتيبة ابن 57
أبا وأن له، أكفاء املوايل ورأي فتواضع العرب من كان الثوري سفيان «أن للرسخيس املبسوط يف 58

.٢٢ :٥ للعرب.» كفئًا نفسه ير ولم فتواضع، املوايل من كان حنيفة
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أنسابهم، إلفساد عليهم الشعوبيون اختلقه ما لعرفنا إلينا ووصلت ومثالبها ومناقبها
بسطوة العلم تدوين يقرتن أن قدر ولكن العلوم. كل يف وهكذا شأنهم، من والحط
أرسار تَعرف يف أنفسهم العلماء أجهد ولذلك العلم، حظ سوء من ذلك فكان الشعوبية،
مهده. يف والبحث فسيًحا، أمامهم املدى يزال وما العلم، يف وآثارها وخفاياها الشعوبية،
للعرب يشء وكل الشعوبية أتت فقد حسن؛ جانب للشعوبية كان فقد هذا ومع
الشعوبيون فأخذ عربية، وعاداٍت عربي، ورأٍي عربية، ولغة عربي، نسب من يمجد،
مع عبيدة أبو فعل كالذي للنَّقد، العرب أنساب عرضوا والتحليل؛ للنقد هذا يعِرضون
كتاب ويف مختلقة، كاذبة النسبة أن َفيبني للعرب، ينتسبون قوم عىل يرد فكان غلوه،
فسيبويه للنقد؛ العربية اللغة وعرضوا الكثري، اليشء هذا من عبيدة أبي عن األغاني
إال ليست البالغة أن العرب ويدعي أقوالهم، بعض يف العرب يَخطِّئ النحو كتابه يف
تقل ال حكم ولها خطب، ولها بالغة لها أخرى أمًما هناك بأن الشعوبية فريد فيهم،
الحقري ففيها للعادات؛ األعىل املثل ليست العرب عادات أن عىل وينبهون للعرب، عما
الوجوه، بعض من جيدة نتيجة استتبع وأمثاله النقد هذا كل املحمود، والجيد املرذول،
الكلمات فتُعرض أتم، املقارنة لتكون ذلك كل من األخرى لألمم ما عرض وهي:
البالغة بجانب األجنبية والبالغة األجنبية والحكم العربية، الكلمات بجانب الفارسية
ونحو العربيني، واألدب النظام بجانب األجنبي واألدب الفاريس والنظام العربية، والحكم

والعقل. للعلم مفيد شك غري من وهذا ذلك،
محاسنهم بقلب العرب عىل يتهجوا فلم الحد هذا عند الشعوبية وقفت لو نعم،
بالزندقة، الدين إفساد يحاولوا ولم أحيانًا، وبالباطل حينًا، بالحق بهم والتشهري مساوئ،
كثريًا فخرسوا أفرطوا ولكنهم ألحسنوا، ذلك عند وقفوا ولو باألكاذيب، العلم وإفساد

كثريًا. وُمِقتوا وكِرهوا

81





الرابع الفصل

الثقافة يف وأثره الرقيق

اململكة يف القانوني موقفه موجزة كلمة يف نبني أن يجب وأثره، الرقيق يف نتكلم أن قبل
عليه. اإلسالمية األحكام من يطبق كان ما أخرى وبعبارة اإلسالمية،

أصول من األئمة استنبطها التي املبادئ األقل عىل أو — اإلسالم تعاليم تقيض
وقوع الرق: «سبب بأن — نؤرخه الذي عرصنا حتى العمل عليها وجرى األحكام،
من أُرس فمن الكافرين املسلمون حارب فإذا الحرب»، عند املسلمني يد يف أسريًا الكافر
فتح الذي البلد أهل يسرتقَّ أن له يجوز كما ه، يسرتقَّ أن لإلمام جاز منهم املحاربني
وال الرق، سببا هما األرس يف والوقوع الكفر وهذا نساء.1 أو كانوا رجاًال الحرب، يف
يزول ال أسلم ثم فاسرتق األرس يف كافر وقع فلو سببه؛ بقاء الرق بقاء ألجل يشرتط
الحرب يف اسرتق فمن املتاع، شأن ذلك يف شأنه ماًال، يعد الرقيق وهذا الرق.2 عنه
كل كمثل مثله الجملة وعىل وكالخيل. وكالنقود الحربية، كاآلالت الغنيمة من جزءًا ُعّد
ثم اإلسالم، دار إىل ينقلها اإلمام أن األشياء هذه وشأن الفاتحني، يد يف وقع مقوم يشء
وجوه يف ورصف واملساكني، للفقراء إعطاء من العام؛ الصالح يف يرصفه خمسها يأخذ
به يُفعل والرقيق القتال، يف اشرتك من عىل فتوزع األخماس أربعة وأما املختلفة، الرب
عىل القسمة عند ميزوا وقد املقاتلني. عىل يقسم والباقي العام، للصالح فخمسه ذلك،
للفارس فُجعل والرجالة؛ الخيالة بني أخرى وبعبارة والراجل، الفارس بني املحاربني

.١٠٢ ص اإلسالم، فجر من األول الجزء يف كتبناه ما انظر 1
.١٨٠ :٢ التحرير 2
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هذا عىل واحد، سهم وللراجل بعضهم، قول يف وثالثة الفقهاء، بعض قول يف سهمان
الرقيق. يوزع كان أبّنا الذي النمط

للمسلمني النرص وكان دائمة، تكون تكاد اإلسالم صدر يف الحروب كانت وإذا
أن أمكننا تعد؛ تكاد ال املغلوبة واألمم املفتوحة والبالد مطرًدا، متالحًقا يكون يكاد
التي األمم تنوع متنوًعا مختلًفا كان وكيف كثرة، يحىص ال الرقيق كان كيف نتصور
بني انترش كيف فهمنا الرقيق؛ يوزع كيف أبنا كنا وإذا قتال. يف املسلمون معها اشتبك
العقود كل عليه وتجري ماًال، يعد الرقيق كان وإذا منهم، كل بيت يف ودخل املحاربني،
بل املحاربني، عىل يقترص لم أنه نفهم أن أمكننا ورهن؛ وإجارة ورشاء بيع من املالية
ويستخدمه شاء، من منه يشرتي سوق له وكان جميًعا، الناس أيدي متناول يف كان

شاء! كما

فيما فنجملها الجنسية الناحية من باإلماء الرجال عالقة وأما املالية، الناحية من هذا
يأتي:

فال الزواج عقد فأما اليمني؛ وِملك الزواج، عقد للرجل؛ املرأة يحالن سببان هناك
ذمته عىل يكون أن له يحل ال أنه أعني أربع، من أكثر يتزوج أن الحر للرجل يحل
غريهن ويتزوج منهن، يطلق أن له يحل ولكن زوجات، أربع من أكثر واحد وقت يف
محل ال أخرى أقوال لغريهم كان وإن الفقهاء، أكثر قول هو هذا عدتهن، انقضاء بعد
ذكره الذي وكل إماء، أو حرائر األربع الزوجات كانت سواء عام، الحكم وهذا هنا، لها
متزوًجا كان إذا أمٍة عىل زواج عقد الرجل يعقد أن يحل ال أنه املوضوع هذا يف الفقهاء
أن ذلك يف لوحظ وقد أمة، عىل حرة يتزوج أن له فيجوز يصح، العكس ولكن حرة،

وعزتها. لرشفها وجرح للحرة، امتهان الحرة زواج بعد األمة زواج
قال لألمة، الرجل ملكية أعني اْليمني»؛ «ِملك للرجل املرأة يحل مما الثاني واألمر
ِلُفُروِجِهْم ُهْم أَيَمانُُكم﴾﴿َوالَِّذيَن َمَلكْت َما أَو َفَواِحَدًة تَْعِدلُوا أَال ِخْفتُْم ﴿فِإْن تعاىل:
جارية ملك فمن َملُوِمنَي﴾ َغرْيُ َفِإنَُّهْم أَيَْمانُُهْم َمَلَكْت َما أَْو أَْزَواِجِهْم َعَىلٰ إِالَّ * َحاِفُظوَن
متزوًجا كان وسواء متزوج، غري أو متزوًجا كان سواء له ِحلٌّ وهي يَترساها، أن جاز
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يملك وأن أربع، إىل يتزوج أن له فيحل بعدد؛ ذلك يف الرجل يتقيد وال أربًعا. أو واحدة
كثر.3 وإن العدد، من شاء ما منهن ويترسى الجواري من

وكان زوجات، أو زوجة — غالبًا — فيه اإلسالمي البيت كان ذلك أجل من
البيت. رب ترساهن قد الجواري من عدد بجانبهن

حتى طبيعي، وذلك الرساري، والجواري الحرائر بني الخالف يقع كان ما وكثريًا
عن اللسان نقل الغرية؛ سببه كان بالرساري تسميتهن أن إىل اللغوييني بعض ذهب
وهو الرس إىل قياس غري عىل منسوبة صاحبها يترساها التي األمة الرسية أن بعضهم
الواحد الرجل يَنسل ما وكثريًا حرته، عن ويسرتها يرسها ما كثريًا اإلنسان ألن اإلخفاء؛
يف يجر لم بأنه ويعتزون الجواري، أوالد عىل الحرائر أوالد فيفخر والجواري الحرائر
األمني أم ولكن الرشيد، ولد فكالهما واملأمون، األمني بني كان كالذي رقيٍق، دم عروقهم
ببيوت القبيل هذا من أمثاًال قبُل رضبنا وقد رسرية، جارية املأمون وأم حرة، زوجة

الباب. هذا يف بيوتهم مثل الرعية من غريهم بيوت وكانت املتنوع، ونسلهم الخلفاء

عقد وقد مالكه. يعِتَقه بأن إال حريته يَسِرتد ال ونساء رجال من أبنّا الذي الرقيق وهذا
من له يعرض وما العتق، بها يكون التي األلفاظ فيه أبانوا للعتق، طويًال بابًا الفقهاء
سيدها من ولدت إذا األمة أن ذلك الولد»؛ «أم يف كلمة اآلن: منه يهمنا والذي أشكال،
لم حقوًقا ومنحوها منه، تلد لم التي الجارية منزلة فوق رفعوها وقد وَلد»، «أم سميت
وعىل يهبها. أن وال يبيعها، أن مستولدها) (وهو ملالكها يصح ال أنه أهمها: غريها، تنلها
صارت مات فإذا يموت، حتى ملالكها ِحالٍّ تبقى ولكنها الفقهاء، جمهور جرى ذلك

فأحرار. منها جاءوا الذين األوالد أما الحرائر، أحكام كل عليها تجري حرة،
الذي عرصنا يف يسود كان الذي والنظام الرقيق، ملسألة القانوني الوضع هو هذا

واالجتماعية. والعلمية األدبية النتائج لفهم منه بد ال قدر وهو نؤرخه،
الترسي ولكن الرقيق، تملك يف السواء عىل واليهود والنصارى املسلمون كان وقد
القانون؛ عىل خروًجا بعضهم ارتكبه وإن والنصارى، اليهود عند مرشوًعا نظاًما يكن لم
ثالث النرصاني بختيشوع بن جورجيس طبيبه أهدى املنصور جعفر أبا أن رووا فقد

.٢٦٦ :٢ البدائع انظر 3
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رددتهن؟ لم املنصور: فسأله الجواري فرد دينار، آالف ثالثة مع روميات، حساٍن جواٍر
نأخذ وال املرأة، دامت ما واحدة امرأة من أكثر نتزوج ال النصارى معرش ألنا قال:

غريها.4
هم قد الجاثليق رئيس «طيمانو» أن الجاحظ يروي أخرى ناحية من ولكن
عون فتوعد الرساري، اتخذ أنه بلغه عندما نرصانيٍّا) (وكان الِعبادي عوٍن كالم بتحريم

ليسلمن.5 فعَل لنئ وحلف: الجاثليق
وقالوا: الجواري، اتخاذ عىل ماسويه بن يوحنَّا عاتبوا النصارى أن القفطي: وروى
وكنت واحدة، امرأة عىل واقترصت سنتنا، عىل كنت فإما َشماس! وأنت ديننا، خالفت
فقال الجواري. من لك بدا ما واتخذت الشماسني، عن نفسك أخرجت وإما لنا، شماًسا
أن أوىل الجاثليق جعل فمن ثوبني، وال امرأتني نتخذ أال واحد موضع يف أُمرنا إنما لهم:
يلزم أن لجاثليقكم فقولوا جواٍر؟ أربع اتخاذ يف الشقي يوحنا من ثوبًا عرشين يتخذ

خالفناه.6 خالف فإن معه، نلزم حتى دينه قوانني
نرصانيٍّا، رقيًقا يتملك أن نرصانيٍّا ليس من عىل تحرم البيزنطية اململكة كانت وقد

مسلمني. كانوا ولو األرقاء، يتملكوا أن والنصارى لليهود أباحوا املسلمني ولكن
من غريها يف انترشت كما العهد، ذلك يف اإلسالمية اململكة يف الرقيق تجارة انترشت
األمني بني الفتنة يف انْتُِهَب الرقيق»7 دار «شارع يسمى شارع بغداد يف وكان املمالك،

آخرها: طويلة قصيدة يف شاعر وبكاه واملأمون،

ال��رَّق��ي��ِق دار ذاك��ٌر ف��إنِّ��ي تَ��ول��ى ش��يء م��ن أنْ��َس وم��ه��م��ا

واشتهر الدواب، بائع عىل يطلق األصل يف وكان اًسا»، «نَخَّ الرقيق تاجر سمي وقد
حسان جواٍر من لهم ما شهرتهم وسبب بغداد، يف النخاسني من كثري العرص ذلك يف
قيان جواٍر له كان عمرٍي»، «أبا يكنى نخاس بالكرخ منهم واألدباء، الشعراء إليهن يأوي

الحكماء. أخبار 4
.٩ :٤ للجاحظ: الحيوان 5
.٣٨٧ الحكماء أخبار 6
.٢٤١ :٢ املسعودي 7
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البواب محمد بن هللا عبد هواها «عبادة»، تسمى جارية جواريه من وكان َظرف، لهن
فيقول:

ال��ِع��ي��ادة ط��ري��ق م��ن ألت��ي��ن��اه ق��ل��ي��ًال ُع��َم��يْ��ٍر» «أب��و ل��وت��ش��كَّ��ى
«َع��بَّ��ادة»8 م��ق��ل��تَ��ْي ف��ي ون��ظ��رن��ا ��ا ح��قٍّ ال��ع��ي��ادة م��ن ف��ق��ض��ي��ن��ا

يهواها كان الخال، بذات تعرف مغنّية جارية له كان النخاس، الخطاب أبو ومنهم
مغنية، جارية له وكان نخاًسا، كان الثقفي، عمرو بن حرب ومنهم املوصيل.9 إبراهيم
منزله يف وينفقون يسمعونها، إليها يختلفون ببغداد األدب وأهل والكتاب الشعراء وكان

أشجع: يقول وفيه وفيها إليه، ويهدون ويربونه الواسعة، النفقات

ال��رَّب إل��ى م��واله��ا وب��ْغ��ِض ُح��بِّ��ه��ا م��ن الَق��ي��ت ال��ذي أش��ك��و
وال��ُح��بِّ ال��ب��ْغ��ِض ب��ي��ن س��ِق��م��ت ُح��بِّ��ه��ا وم��ن م��واله��ا ب��ْغ��ِض ِم��ن
ق��ل��ب��ي ف��اق��تَ��س��م��ا أم��ره��م��ا اْس��ت��َوى ح��ت��ى ال��ص��دِر ف��ي ف��اخ��ت��ل��ج��ا
َح��ْرب10 إل��ى ��ْق��م ال��سٍّ وع��ج��َل ب��ه��ا ِش��ف��ائ��ي ال��ل��ه ت��ع��ج��ل

حسن، يشء كل من منهن عنده فرأى الرقيق، يبيع اس بنخَّ دالمة» «أبو ومر
الشعر عىل النخاسة فيها يفضل قصيدة فأنشده املهدي، إىل فدخل مهموًما، فانرصف

مطلعها:

.٤٤ :٢٠ األغاني 8

.٥٠ :١٧ األغاني 9
.١٢٨ :٩ األغاني 10
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��اس��ا11 ن��خَّ وك��ن أَْع��ِذبْ��ه ف��ال��ش��ع��ر ص��اِف��يً��ا ُح��ْل��وا ال��ع��ي��ش تَ��ب��غ��ي ك��نْ��ت إن

من فكثري نخاستهم؛ عىل النخاسني يغبطون األدباء من املستهرتون كان ولنئ
صنائعهم عن فسألهم معاوية، عىل ناس دخل ويمقتها. الحرفة هذه يكره كان العقالء

رضس!12 ومؤونة نفس، ضمان التجارة، بئس قال: الرقيق. بيع فقالوا:
ويراقب أعمالهم، عىل يرشف الحكومة عمال من عامل الرقيق تجار عىل وكان

الرقيق». «قيم يسمى تجارتهم
الصنف ذلك أسواق أهم وكانت السود فمنهم مختلفة؛ أنواعا األرقاء هؤالء كان
من وبالذهب بهم تأتي القوافل وكانت أفريقيا، وشمال العرب جزيرة وجنوب مرص
وقد درهم. مائتي حول الثاني القرن منتصف يف للعبد العادي الثمن وكان الجنوب،
٣١٢هـ سنة أمره أول يف بيع قد مرص ملك الذي الحبيش اإلخشيدي كافورا أن رووا

عليه: غضب ملا املتنبي يقول وفيه خصيٍّا.13 كان ألنه ديناًرا؛ عرش بثمانية

��ي��ُد؟ ال��صِّ آب��اؤه أم ال��ب��ي��ض أَق��وم��ه م��ك��ُرم��ًة؟ ال��م��خ��ص��ي األس��ود ع��ّل��م م��ن
م��ردود؟ ب��ال��ف��ل��َس��ي��ن وه��و ق��دره أم داِم��ي��ٌة ��اس ال��ن��خَّ ي��ِد ف��ي أُذْن��ه أم
��ود؟ ال��سُّ ال��ِخ��ص��ي��ة ف��ك��ي��ف ال��ِج��م��ي��ِل ع��ن ع��اج��زٌة ال��ِب��ي��َض ال��ف��ح��وَل أن وذاك

يفضلون الناس كان وقد والصقالبة، األتراك أشهرهم ومن البيض، ومنهم
الدهر: يتيمة كتاب يف وردت للخوارزمي جملة ذلك عىل يدل كما األتراك، عىل الصقالبة
األبيض الرقيق لتجارة مركز أهم كان وقد الصقلبي.»14 غيبة عند الرتكي «ويستخدم
يف تجارته وعظمت النوع، هذا من الرقيق أحسن بإصدار اشتهرت فقد سمرقند؛ مدينة

اليهود.15 من أوروبا أنحاء يف تجاره وكان أوروبا، ويف اإلسالمية، اململكة

.٢٥٠ :١ األخبار عيون 11

.٢٧ :٢٠ أغاني 12
.Die Renaissance Des Islams كتابه يف Mez 13

القسطنطينية. حدود إىل بلغاريا من تسكن التي األجناس عىل الصقالبة ويطلق ،١١٦ :٤ اليتيمة 14
.Mez 15
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عرفن «فالهنديات بها؛ يعرف خاصة ميزات الرقيق أنواع من نوع لكل كان وقد
لهن يعرض ما رسعان ولكن الطفل، رعاية وحسن والهدوء، الجانب، ولني بالوداعة،
اليدوية، الصناعات يف واملهارة املنزل، بتدبري الهنود رجال من الرقيق وامتاز الذبول.
من الهندي الرقيق يجلب ما وأغلب شبابه، ريعان يف الفجائي للموت عرضة ولكنه
مولدات واشتهرت الطويل. والشعر النحيل، بالخرص السنديات واشتهرت «قندهار»،
الرسور إىل وامليل بالدالل، فيها) وربني باملدينة نشأن الالتي اإلماء (يعني املدينة
بدقة مكة مولدات وعرفت الغناء. يف للنبوغ االستعداد وبحسن واملجون، والفَكاهة
اإلنتاج، حسن يف تبارى ال (املغربية) الرببرية واألمة الناعسة، والعيون واملفصل، املعصم
العمل، من نوع بأي القيام نفسها تعود ألن صالحة عريكتها ولني خلقها لدماثة وهي
فارقت بربري، أصل من تكون أن الدالل: عثمان أبو قال كما للجارية األعىل واملثل
ثم مكة، يف ومثلها املدينة، يف سنني ثالث ومكثت عمرها، من التاسعة يف وهي بالدها،
الخامسة يف بيعت فإذا بثقافته، لتتثقف عمرها من عرشة السادسة يف العراق إىل رحلت
وثقافة املكيات، ورقة املدنيات، ودالِل األصل، جودة بني جمعت قد كانت والعرشين

العراقيات.»
عرفوا كما واإلهمال، الثبات بقلة عرفوا وقد األسواق، يغمرون كانوا «والسودانيون
لعابهم، لكثرة أسنان بياض هللا خلق أحسن وهم والرقص، الدف عىل الرضب إىل بامليل

امللمس.» وخشونة اإلبط، بنَتن عادة ويعابون
عىل وهن الصدر، ألمراض واالستعداد والرتهل، بالضعف ُعرفن «والحبشيات
موضع الخلق، قويات ولكنهن الرقص، وال الغناء يحسن ال السودانيات من العكس

عليهن.» لالعتماد أهل للثقة،
صغريتان عينان ولها وحياة، جمال من عظيم حظ عىل البرشة، بيضاء «والرتكية
الطهي، تجيد نظيفة كريمة ولود، القرص، إىل أميل بدينة الغالب يف وهي جذابتان،

عليها.» يعتمد وال بها يوثق ال ولكن
طيعة العينني، زرقاء الشعر ناعمة حمرة، يف البرشة بيضاء الرومية «واألمة
تدبري يجيد الرومي والعبد ثقة. مخلصة ظروف، من بها يحيط بما للتشكيل مستعدة

الجميلة.» الفنون ويجيد اإلنفاق، يف القصد إىل ويميل النظام، ويحب املنزل،
يُعرفون ال قبيحة، أقدامهم ولكن جيدة بنيتهم األبيض، الجنس رش «واألرمن
تركت أنت إذا كالمهم. يف وخشونة طباعهم، يف خشونة الرسقة، فيهم وتفشو بالعفة،
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تحمل أن فيجب للخوف، يعمل إنما وهو يرتكبه، األذى إىل عمد عمل بال ساعة األرمني
تريد.16 ما ليعمل وتعنفه دائًما، العصا له

وسنديات، هنديات، األنواع؛ مختلفات الجواري األخص وعىل الرقيق كان إذن
شبه وقد وأرمنيات. وروميات، وتركيات، وحبشيات، وسودانيات ومدنيات، ومكيات،
األبيض، بالحمام الصقالبة فشبه الحمام؛ بألوان النخاسني عند الرقيق أصناف الجاحظ

إلخ.17 … األسود بالحمام الزنج وشبه
متعددة، أمم من لرقيق مأوى واألغنياء واألمراء الخلفاء قصور جعل ما وهذا
الفضل عىل غضب ملا املأمون أن يحدثنا: فالطربي واللغات؛ والعادات الطباع يف تختلف
الديلمي، وفرج الرومي، وقسطنطني األسود، املسعودي غالب غلمانه: من أربعة قتله
األجناس مختلف من رسية19 آالف أربعة له كان املتوكل أن وقدمنا الصقلبي.18 وموفق
عرشون يديه وبني السعانني،20 يوم يف املأمون عىل صدقة بن أحمد ودخل طبًعا،
صلبان أعناقهن يف وعّلقن الرومي، بالديباج تزين قد مزنرات، روميات َجْلبًا، وصيفة
هؤالء يف قلت قد أحمد يا ويلك املأمون: له فقال والزيتون، الخوص أيديهن ويف الذهب،

أنشدني: ثم فيها، فغنني أبياتًا

ال��َم��ق��اِص��ي��ِر ف��ي ِم��الح ك��ال��دَّن��اِن��ي��ر ِظ��ب��اء
ال��َزن��اِن��ي��ِر ف��ي َع��ل��يَ��ن��ا ال��س��ع��اِن��ي��ن ج��اله��ن
ال��زرازي��ِر ك��أذْنَ��اِب أص��داًغ��ا زرْف��ن َوق��د
ال��َزن��اِب��ي��ِر ك��أوس��اِط ب��أوس��اٍط وأق��ب��ْل��ن

الرقص.21 أنواع يديه بني الوصائف وترقص يرشب، يزل فلم بها فغناه

«يف بطالن ابن ألفها رسالة عن نقلها وهو السابق، Mez كتاب من ولخصناها القطعة هذه ترجمنا 16

مرص. يف عربي أصل عىل لها نعثر ولم برلني، مكتبة يف محفوظة وهي الرقيق»، رشاء
.٧٥ :٣ الحيوان 17

.١٠/٢٥٠ جرير ابن 18
.٣٠٨/٢ املسعودي 19

النصارى. عيد السعانني يوم 20

.١٣٨ :١٩ األغاني 21
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من عرشة ويعطيه ماًال فيعطيه بقصيدة، حفصة أبي بن مروان يمدحه والرشيد
صقلبيان؛ اثنان مغنيني، غلمان ثالثة الهاشمي شفوف بن ملحمد وكان الروم22 رقيق
متوسًطا، غناء يغني حسني وكان غناء، الناس أحسن خاقان وكان وحسني، خاقان
رومي الوجه، حسن حجاج، له يقال الثالث الغالم وكان الناس، أرضب ذلك مع وهو

الغناء.23
فيها: يقول سوداء جارية لبشار وكان

ل��ي��ِن وف��ي ط��ي��ب ف��ي ك��ال��م��اءِ ب��راق��ة س��وداء وغ��ادٍة
م��ع��ج��وِن24 ب��ال��م��س��ك ع��ن��ب��ٍر ِم��ن ن��ال��ه��ا ل��م��ن ِص��ي��غ��ت ك��أنَّ��ه��ا

يقول: وفيها يتعشقها، وكان سوداء، جارية الشاعر الشيص ألبي وكان

ي��ط��ب ول��م يُ��تّ��خ��ذ ل��م ل��والِك وم��ن ال��ذك��ي ال��م��س��ك ع��م اب��ن��ة ي��ا
ن��س��ب25 م��ن ب��ذاك ف��أك��رم ري��ح ال��ـ وف��ي ال��س��واد ف��ي ال��م��س��ك ن��اس��ب��ك

العربية.26 تحسن وال البيت، تكنس رومية جارية املهدي بن إلبراهيم وكان
من كثري إىل ذهب.27 من صليبًا صدرها يف تعلق نرصانية، جارية لِلمهدي وكان
غالم، أو جارية رقيق، من غالبًا تخلو كانت ما البيوت أن ترى فأنت ذلك، أمثال
قصصنا فيما رأيت وقد مختلفة، وثقافات مختلفة، وديانات مختلفة، أجناس من وأنهم
تلبس نرصانية الجارية تكون فقد الديانة؛ حرية ملماليكهم تركوا واألغنياء الخلفاء أن
من ولهذا العربية، تحسن وال بلغتها، وتتكلم القومي لبسها وتلبس والزنار، الصليب

عليه. سننبه ما النتائج

.١١٤ :١٠ الطربي 22
.٥٣ :١٥ األغاني 23
.٤٦ :٣ األغاني 24

.١٣١ :١٥ األغاني: 25
.٧١ :١٥ األغاني 26
.٢٠ :١٠ الطربي 27
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وأكثر قويٍّا، اتجاًها — أنواعهن اختالف عىل — الجواري تعليم إىل العباسيون اتجه
وعد عظيًما، انتشاًرا العرص هذا يف الغناء انترش فقد الغناء؛ بتعليمهن كانت عنايتهم
ويف العامة، املحال يف واملغنيات املغنني فرتى الرضورية، اإلنسان حاجات من حاجة
نموٍّا الغناء يف الناس ذوق ونما والفقراء، األغنياء بيوت ويف الخلفاء، قصور ويف الشوارع،
الجرس عىل مغن ليغني حتى به الناس وشغف عنه، بالحكايات الكتب وملئت غريبًا،
يكاد بعضهم كان وحتى بهم،28 الجرس سقوط من ويخاف حوله، السامعون فيجتمع
اخرتاع من أوالدهم وال الخلفاء يتحرج ولم الغناء.29 حسن من برأسه العمود ينطح
أصوات لهما كان واملنترص الواثق أن يحدثنا األغاني فصاحب بها، والتغني األصوات،
يف وصنعتهم الخلفاء ألوالد ممتًعا طويًال فصًال وعقد ذلك،30 يجيدان وكانا بها، يغنى
أحمد ويحدث (دوًرا)، صوتًا وسبعون ثالثة املهدي الخليفة بنت لُعّليَّة وكان الغناء،31
يوًما املعتصم فخرج أهله، عىل وأطعن الغناء أعيب كنت فيقول: القايض داود أبي بن
سمعت منه قربت فلما إليه، فرصت طلبي يف ووجه يرشب، حراقة يف ّماسية الشَّ إىل
أطلب غالمي إىل فالتفتُّ يدي، من سوطي فسقط يشء، كل عن وشغلني حريني، غناء
سقوطه؟ سبب كان يشء فأي له: فقلت سوطي، سقط وهللا قد يل: فقال سوطه، منه
قصتي! قصته فإذا يدي، من سوطي فسقط يشء كل عن شغلني سمعته صوت قال:
عقولهم، عىل ويغلب منه، الناس يستفز وما الغناء، عىل الطرب أمر أنكر وكنت قال:
عمي هذا وقال: فضحك بالخرب أخربته يومئذ عليه دخلت فلما فيه، املعتصم وأناظر

يغنيني: كان

م��ات��ا ك��ان ب��ع��دم��ا ال��م��ج��د ن��ش��ر ح��ف��ٍص آل م��ن ال��ط��وي��َل ه��ذا إن

وبلغ وفعل، ففعلت يعيده. أن سألته الغناء ذم يف عليه تناظرنا كنت عما تبت فإن
اليوم.32 ذلك منذ رأيي عن ورجعت فأنْكره، غريي عن بلغني مما أكثر الطرب بي

.١٢٨ :١٨ األغاني 28

.١٥٦ :١٥ األغاني 29
.١٦٣ :٨ األغاني 30

التاسع. الجزء يف وكذلك ،٧–٣٥ 31

.٥٥ :٩ األغاني 32
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وتعلُّم مًعا، ومنظرهن بغنائهن للتمتع الجواري تعليمه إىل بالغناء الشغف دعاهم
العربي بالشعر يتغنون كانوا العرص ذلك يف الناس ألن األدب؛ تعلم استتبع الغناء
العتاهية، وأبي الوليد، بن ومسلم وبشار، ربيعة، أبي بن عمر شعِر مثل الفصيح،
وأجادت الشعر، من كثريًا حفظت إذا إال األشعار هذه تغني أن تحسن ال واملغنية

األدب. من كثري عىل واطلعت الحروف، مخارج
وصوت، شعر من يخرتعن بما يغنني كن مغنيات عن كثرية أحاديث رأينا بل

له: شعر من دالمة أبو يقول

ال��ص��ح��ف ف��ي ال��ع��ب��اس إل��ى ال��س��الم ي��ه��ِدي أس��ٍد ب��ن��ي م��ن َش��ي��خ رس��ال��ة ه��ذي
واألل��ف ال��الم ف��ي ض��رب��ت ط��ال��م��ا ق��د ك��ات��ب��ة ال��م��ص��ر ج��واري ِم��ن ت��خ��ط��ه��ا
وال��ك��ت��ف33 ب��ال��ل��وح م��ع��ل��م��ه��ا إل��ى وش��ات��ي��ة ص��ي��ًف��ا اخ��ت��ل��ف��ت وط��ال��م��ا
وال��ق��َرف34 اإلس��راف ع��ل��ى وخ��ي��ف��ت م��ن��ه��ا وام��ت��آل ال��ث��دي��ان ن��ه��د إذا ح��ت��ى
��َدف35 ال��صَّ درة ت��ج��اٌر ي��ص��ون ك��م��ا أح��ًدا تَ��رى م��ا س��ن��ي��ٍن ث��الث ِص��ي��ن��ت

«حدثني املربد: ويقول بها36 ليتغنني األشعار الجاريات تروي املغنية ُعَريْب وكانت
يف «حمدونة»، جارية «هاشمية» إيل تصري كانت قال: السندي بن إبراهيم عن الجاحظ
جهدي، ذهني وأحرض فكري، من الخواطر وأطرد لها، نفيس فأجمع صاحبتها، حاجات
لسانها عىل تُْجري أن عىل واقتدارها، َغْورها لبعد أفهمه، ال ما عيل تورد أن من خوًفا
العباس.37» أبي بنت َريْطة جاريتي وعتبة خالصة يؤثرعن ما وكذلك قلبها.» يف ما

فيها هدية طاهر ابن إليه أهدى املتوكل إىل الخالفة أفضت «ملا املسعودي: ويقول
أهل من لرجل كانت «محبوبة»، لها يقال جارية الهدية ويف ووصيفة، وصيف مائة
علماء يحسنه ما كل تحسن وكانت العلم، صنوف من وعّلمها وثقفها، أدبها قد الطائف

املتوكل.» من موقعها فحسن الناس،

عندهم. القراطيس لقلة فيه يكتبون كانوا عريض عظم الكتف 33
ارتكبه. الذنب قرف من القرف 34

.١٣٦ :٩ األغاني 35
.١٣٢ :١ املحارصة نشوار 36

.٢٧٩ :٢ الكامل 37

93



اإلسالم ضحى

التعلم هذا وكان الغناء، وخاصة فنٍّا، وتعلم أدبًا، تَُعلَّم ما كثريًا الجارية كانت إذن
إبراهيم عّلمها فلما دينار، بثالثمائة جارية عرضت فقد ثمنها؛ أضعاف قيمتها يغيل
الشهرية املغنية ُعَريْب بيعت وقد دينار،38 آالف ثالثة ثمنها يف عرض الغناء املهدي بن

دينار.39 آالف بخمسة
دينار،40 آالف بعرشة ويبيعها فيعلمها دينار، بمائتي جارية يشرتي ودحمان
إىل بابته،41 من يحسبها دينار ألف وثالثني بستة املوصيل من جارية الرشيد واشرتى

ذلك. أمثال من كثري
يف نشاًطا الناس أكثر من يظهر، ما عىل الرشيد مغني املوصيل إبراهيم كان وقد
«لم فيقول: ابنه يحدث ذلك، إىل التوجيه يف أسبقهم ومن وتثقيفهن، الجواري تعليم
وأول والسود، الصفر يعلمونه كانوا وإنما الغناء، الحسناء الجارية يعّلمون الناس يكن
ويف أقدارهن.» من ورفع مبلغ، كل بالقيان بلغ فإنه أبي، امَلثمنات الجواري علم من
فيها موالها طلب «أمان»، لها يقال جارية يهوى وكان الشاعر، عيينة أبو يقول ذلك

كبريًا: ثمنًا

ط��غ��ي��ان��ا ِب��ه��ا س��وم��ه ط��غ��ى ق��د أم��اٍن م��وَل��ى رأي��ت ل��م��ا ق��ل��ت
إح��س��ان��ا وال خ��ي��ًرا ع��ن��ا إس��ح��اق أب��ا ال��م��وص��ل��ي ال��ل��ه ج��زى ال
ال��ق��ي��ان��ا ع��ل��يَ��ن��ا ب��ه أْغ��ل��ى ـ��ط��اِن ال��ش��ي��ـ م��ن ب��وح��ي م��رس��ًال ج��اءن��ا
واآلذَانَ��ا42 ال��ق��ل��وب ي��ص��ب��ي ال��ح��ب س��ك��رات ك��أن��ه ِغ��نَ��اءٍ م��ن

الغناء، وتعليمهن الجواري، لرشاء رشكة حوراء ويزيد املوصيل) (إبراهيم هو وأّلف
ربحهن.43 يف واملشاركة

.٣٠٩ :٢ الذهب مروج 38

.١٠٩ :١٤ األغاني 39
.١٤٣ :٥ األغاني 40

طبعه. ويالئم له يصلح أي بابته من هذا ويقال ٧ :٥ األغاني 41
.٩ :٥ األغاني 42
.٧٣ ،٣ األغاني 43
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بد ال وهو العباسيني، مدنية مثل يف منه بد ال كان الثقافة من نوًعا الجواري هؤالء نرش
الفني؛ الذوق يف رقي من يتبعها وما الجميلة، الفنون بذلك وأعني مدنية، كل يف منه
وهي شأنًا، عنها تقل ال أخرى حركة العرص ذلك يف العلمية الحركة بجانب كان فقد
قويٍّا شعوًرا ذاك إذ شعروا الناس أن والحق ورقص، وتصوير غناء من الفنية الحركة
الجمال وصف يف نواس) وأبا الوليد، بن مسلم (وخاصة شعرائهم وتفنّن بالجمال،

نواس: أبو قال كما ملل، غري من وقراءته به، والولوع

ق��اري��ه��ا ال��درَس يَ��َم��لُّ إن م��ا ب��دَُع وج��ن��ات��ه ف��ي ل��ل��ح��س��ن

ذهب عطشانًا وكان املاء، يرشبان والدجاجة الديك رأى من أن الجاحظ: ويحكي
ريان وكان املاء، يرشب الحمام رأى ومن والدجاجة، الديك حسو قبح من عطشه
بالجمال شعور عىل يدل شك غري من وهذا رشبه.44 لجمال املاء يف فيه يكون أن يشتهي
أحمر، وبساطه أحمر، سقفه يكون أن مجلس كل جمال يعد العتَّابي وكان قوي،

بشار: ويقول

أح��م��ر45 وال��ح��س��ن ال��ع��ي��ن��ي��ن ب��ه��ا ت��روق ب��ي��اض��ه��ا ف��ي ح��م��رة ع��ل��ي��ه��ا ِه��ج��ان

جمال يف القول من فأكثروا الصورة؛ بجمال شعروا كما املعنى، بجمال وشعروا
بشار: فيقول الحديث. وجمال الروح

زه��را ك��ِس��ي��ن ال��ري��اض ِق��َط��ع ح��دي��ث��ه��ا رج��ع وك��أن
س��ح��را ف��ي��ه ي��نْ��ف��ث ه��اروت ل��س��ان��ه��ا ت��ح��ت وك��أن

.٣٣ :٥ الحيوان 44
.١١ :١٧ األغاني 45
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ويقول:

وَق��وام واض��ح ب��وج��ه ت��روق ح��دي��ث��ه��ا ال��ري��اض ك��ن��وار وِب��ْك��ٍر

فنون من يتبعه وما بالجمال، الشعور نرش يف عامل أكرب كن الجواري إن والحق
جمالهن ناحية من بالجواري يكتفوا لم نؤرخه الذي العرص يف الناس وأن جميلة،
كانوا الجمالني. بني ليجمعوا أيًضا، الفني الجمال ناحية من بهن شغفوا بل لقي، الِخْ
الفن، رضوب من ذلك غري وإىل امللبس، يف التفنن وإىل الرقص، وإىل الغناء إىل يميلون
إىل الرجال من فيها النبوغ تحول ما ورسعان الفنون، هذه الجواري يعّلمون فأخذوا
غنائهم؛ وطريقة وأصواتَهم ألحانهم جواريهم نون يلقِّ املغنيني نوابغ وأخذ الجواري،
الغناء يعلم كان طاهر بن هللا وعبد يُْحِسنّه، حتى فنه جواريه يعلِّم املوصيل فإبراهيم
حزب حزبني: إىل ينقسمون واملغنون لجواريه، يلقنها األصوات فيصنع ا؛ تامٍّ علًما
وامتأل عنهم، الفن أخذن ملن تبًعا قسمني إىل الجواري فينقسم الجديد، وحزب القديم،
وفريدة الخال وذات وبذل ومتيم ُعريب أمثال املغنيات؛ الجواري برتاجم األغاني كتاب

تفوقهن. ونوع منهن، كل وميزة نوادرهن، يف الطوال الفصول وعقد وأمثالهن،
نرشنها: التي الفنون أنواع من طرًفا نذكر واآلن

ومجون، لهو من يتبعه وما الجيد، بالغناء العراق غمرن وقد الغناء، ذلك فأول
جواٍر له فالخليفة للخاصة، مغنيات جواٍر نوعني؛ عىل هذا يف الجواري هؤالء كان وقد
وفراًرا التجدد، يف حبٍّا الجواري هذه يتهادون هم ثم كذلك، واألغنياء واألمراء يغنينه،

واحد. صوت عىل االقتصار من
فيعرضهن يملكهن، نخاًسا أن يكون ما وأكثر عامة، قيان وهو آخر، نوع وهناك
ما ذلك نماذج ومن عليهن، واإلنفاق لسماعهن، الفتيان إليها يأوي محال يف للغناء
مغنيات جواٍر وله بالكوفة، منزل له كان فقد راِمني؛ ابن عن األغاني صاحب لنا حكاه
الفتيان بيته يف يجتمع بالكوفة، مقني أجلَّ وكان الزرقاء»، «سالمة اسمها أشهرهن
بن روح إليه يختلف كان وممن الشعر. قيناته ويف فيه ويقولون والرشاب، للسماع
يسمعون وأمثالهم املقفع، وابن زائدة، بن ومعن األشعث، بن ومحمد املهلبي، حاتم
بكى بجواريه ا حاجٍّ رامني ابن خرج وملا الغزل. أشعار وينشدون سعة، عن وينفقون
الذين الناس كثرة وصفوا كما مجلسه، فرقة من لوعتهم ووصفوا لخروجه، الشعراء

أحدهم: قول ذلك من بيته؛ يغشون كانوا
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ال��م��س��اك��ي��ِن ال��م��ح��ب��ي��ن ح��اُل راِم��ي��ِن اب��ن ي��ا ح��اٍل أي��ة
األم��ّري��ِن ِم��ن��ك ج��رع��وا ق��د يْ��تَ��ل��ف��وا ول��م م��وت��ى ت��رك��ت��ه��م
وي��م��ان��ي��ِن ِت��ه��اٍم رك��ِب ِط��يّ��ة ع��ل��ى رْك��ٍب ف��ي وِس��رت
ال��م��ح��ب��ي��ن روع م��ن وي��ل��ك رْع��ت��ه��م ل��ق��د ال��ذَّوِد راِع��ي ي��ا
وال��ص��ي��ِن46 ال��روم دروب ب��ي��ن م��ثُ��ل��ه��م ي��رى ال ج��م��ًع��ا ف��رق��ت

ومن واملجون، الخالعة نرش يف سيئًا أثًرا أثر الجواري من النوع هذا إن الحق ويف
يف القيان، ذم باب يف «الوشاء» وصف قرأ أو للجاحظ، املنسوبة القيان رسالة قرأ
ذلك يف الخليعني الشعراء شعر يف ظله ترى أثر من لهن كان ما أدرك »؛ «املوىشَّ كتابه
تسلم «وكيف بقوله: الفتيات هؤالء فساد الجاحظ ويعلل أكثرهم!47 كان وما العرص،
األلسن وتتعلم األهواء، تكتسب وإنما عفيفة؟ تكون أن يمكنها أو الفتنة، من القينة
هللا ذكر عن يصد فيما وفاتها أوان إىل موالها لدن من تنشأ إنما وهي باملنشأ، واألخالق
منه يرجع وال ِجد، كلمة منه يسمع ال ومن واملجان، الخلعاء وبني الحديث، لهو من
فصاعًدا، صوت آالف أربعة منهن الحاذقة وتروي مروءة، صيانة وال دين، وال ثقة إىل
إذا الشعر، من ذلك يف يدخل ما عدا أبيات، أربعة إىل البيتني بني فيما الصوت يكون
غفلة، عن إال هللا ذكر فيها ليس بيت، آالف عرشة ذلك من كان ببعض بعضه رضب
والصبوة العشق ذكر عىل كلها بنيت وإنما ثواب، يف ترغيب وال عقاب، من ترهيب وال
الذين املطارحني من تأخذ عليها منكبة لصناعتها، الدراسة من تنفك ال ثم والشوق،
تستفد لم وإن نقصت، أهملتها إن ألنها ذلك إىل مضطرة وهي تجميش! كله َطرحهم

أقرب.»48 نقصان فإىل واقف وكل وقفت، منها
أثرهن، عىل وجروا الناس، فيها قلدهن الظرافة، من أنواًعا الجواري نرش هذا وغري
«كان هشام بن عيل جارية «متًما» أن «األغاني» فيحدثنا وتعشقها، األزهار كحب
شدة من إنها حتى وطيب، ريحان كل من أثر عندها وكان ا، جدٍّ البنفسج يعجبها

بعدها. وما ١٢٧ :١٣ األغاني 46
بعدها. وما ٩٥ ص املوىش، 47

.٧٢ ص القيان، رسالة 48
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وفطن البستان.»49 من قطف كما إال تراه وال الريحان، كمها من يخلو يكاد ال إعجابها
شاعرهم: فيقول املعاني عىل األزهار داللة إىل ذاك إذ الناس

تَ��ْف��دي��ه ِب��نَ��ف��س��ه��ا أن تُ��نْ��ِب��ي��ه يُ��س��ل��ي��ه بَ��ن��ف��س��ًج��ا إل��ي��ه أه��دت
تُ��ْدن��ي��ه أن ال��ظ��ن ل��ح��س��ن ورج��ا وك��آب��ة ص��ب��اب��ة ب��ع��د ف��ارت��اح

آخر: ويقول

َج��ِزع ال��ورد أه��دت ل��م��ا ث��م ل��ه أه��دت ال��ذي ب��اآلس ُس��رَّ
ي��ن��ق��ط��ع ح��ي��نً��ا ال��ورد وألن دائ��م ب��اٍق اآلس أن ذاك

الظريفة والجمل الرقيقة األشعار كتابة وهو بينهم، انترش ظريف آخر ونوع
عند ونحن جارية رأيت املاوردي: قال ونحوها. واألكمام واألردية األقمصة عىل تطريزا

وشاحه: يف مكتوب قميص عليها مسعدة بن عمرو بن محمد

ال��زم��ن م��ن َص��ْرُف وال ال��م��ح��ل، نَ��أي يُ��َغ��يّ��ره ال ِب��ود ع��ن��ك أغ��ي��ب

الرداء: طراز وعىل

ال��ح��ب��ي��ب ع��ن��ه ن��أى ق��د م��ح��بُّ س��روًرا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ن��اس أق��لُّ

موشح قميص عليها عريب، لها يقال الهاشميني، لبعض جارية ورأيت وقال:
وشاحه: يف مكتوب بالذهب،

ي��ق��ض��ي ب��ال��ذي ل��ه ق��ل��ب��ي ع��ل��ى وأق��ض��ي وم��ح��ًس��ن��ا م��س��ي��ئً��ا أله��واه وإن��ي

.٣٦ :٧ األغاني 49
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ت��م��ض��ي ال س��خ��ط��ك أي��ام م��ت��ى وح��ت��ى ي��ن��ال��ن��ي ال ال��رض��ا روح م��ت��ى ف��ح��ت��ى

والوسائد واملناديل والزنانري والذوائب، الطرز ومشاد العصائب، عىل وكتبن
والراح.50 األقدام عىل وبالحناء والخفاف، والنعال والِكلل واألرسة والبسط،

أصبح حتى حدوده، والتزام بالظُّرف، الناس إْشعاِر يف الجواري هؤالء ونجح
أخذ وحتى ذلك. إىل وما والرشاب، والطعام والنظر، الزي يف خاص عرف للظرفاء

«املوىش». كتابه يف للظرفاء قانونًا ودونه العرف، هذا اء» «الوشَّ
ينكر، ال أثًرا أيًضا ملواليهم فإن للجواري؛ كله ذلك يف الفضل نرجع ولسنا
ولقنوهن غناءهم، الجواري علموا الذين هم املغنني من وأمثاله املوصيل فإبراهيم
ال مما ولكن الظرافة، رضوب الجواري إىل أوحت التي هي الراقية والطبقة أصواتهم،
الشعب طبقات بني الجميلة الفنون هذه نرش يف الفضل للجواري كان قد أنه فيه شك
يستحسن. بما للتخلق وأميل لهن، تقليًدا وأشد بهن، ولوًعا أكثر كانوا ألنهم املختلفة؛
فهنديات، رأيت؛ كما مختلفة أمم من أنهن وهو آخر، فضل للجواري وكان
كادت؛ أو عاداته تكونت وقد يجَلب صنف كل كان وقد ذلك، وغري وروميات، وتركيات،
أتني ثم األمم، بقية وهكذا الظرافة، ورضوب الغناء يف قومهن عادات تحملن فالروميات
ذلك فخضع غريهن، عادات عىل أبصارهن ووقعت عاداتهن، فنرشن اإلسالمية اململكة
النزاع يفرس ما وهذا منتخبًا، غناء الغناء كان ذلك أجل ومن االنتخاب. لقانون كله
وما للجديد، تتعصب وأخرى للقديم، تتعصب طائفة من األغاني حكاه الذي الشديد

الفنون. سائر وكذلك ورومية، فارسية نغمات من عليه أدخل ما إال الجديد
هو ذلك الجميلة، الفنون سائر يف كأثرهن فيه، كبري أثر للجواري كان آخر وفن
األوىل: ناحيتني؛ من األدب عىل فضًال عرص كل ويف أمة كل يف للمرأة أن ونرى «األدب».
ألسنتهم عىل فتخرج صدورهم، يف تجيش قوية عاطفة من الرجال نفوس يف تثريه ما
واألدبية الفنية الِقطع إخراج يف الرجَل املرأة مشاركة والثانية: ممتًعا، وأدبًا رقيًقا شعًرا

أقدر! عليها وهن شعورهن، تمس التي املواضيع يف
من أنشط كن «الجواري» أن لنا ويظهر العبايس، العرص يف الشأن هو هذا كان
الشعراء. إىل اإليحاء ناحية ويف األدبي، اإلنشاء ناحية يف أعني معا؛ النوعني يف «الحرائر»

املوىش. كتاب يف ذلك من كثريًا تجد 50
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قبل نقلنا كما — الناس كان فقد ذاك، إذ االجتماعي النظام إىل ذلك يف السبب ويرجع
الحرة، ويحجبون الجواري، عىل يغارون مما أكثر الحرائر عىل يغارون — الجاحظ عن
وتصف إليها، تنظر «بخاطبة» بعث يتزوجها أن أحد أراد وإذا تحجيبها. يف ويشددون
غري شأنها الجارية ولكن الزواج. بعد إال يراها فال هو أما وعيوبها، محاسنها للرجل
أنها بحكم بعيد، حد إىل سافرة هي ثم الحرة، بقريبته يعري كما بها يَُعرّي ال فهو ذلك؛
من أحد أراد وإذا حوائجه، للرجل تقيض وهي وترشى، تباع ألن عرضة وقت كل يف
يغّذين الالئي فهن املقينني بيوت يف بالقينات يلهو أو لغناء، يستمع أن الناس عامة
الناس. نظر عليهن يقع الالئي سفورهن بحكم وهن اللهو، يف ورغبته السماع، إىل ميله
والشعراء األدباء أن طبيعيٍّا كان لذلك أقاربهن؛ نظر إال عليهن يقع فال الحرائر أما
فقد أخرى ناحية ومن بالحرائر. يغذونه مما أكثر بالجواري، وشعرهم أدبهم يغذون
إىل ودعاهم الحرائر، بتعليم عنايتهم من أكثر يظهر كما الجواري بتعليم الرجال ُعني
الرقيق سوق يف يَُقّوم كان وأدبها الجارية ِعلم أن رأيت فقد التجارية؛ الناحية ذلك
ذلك بأضعاف قومت جاهلة، دينار بمائتي ُقوِّمت إذا الجارية وأن بدنها، يَُقّوم ما بأكثر
يكن فلم الحرائر أما االجتماعية، الحركات ِقوام هو عرص كل يف واملال أديبة، أو مغنية
وقليل حكمهم يف ومن األرشاف طبقة وهي قليلة، طبقة إال وتربيتهن بتعليمهن يُعنى
فحاول الرجال، ملهى هن الجواري أن يرون كانوا الناس أن وهو آخر: وسبب هم. ما
إذا الجارية أن ورأوا الالهون، يتطلبه ما بكل املالهي هذه يرقوا أن بأمورهن القائمون
يف جهًدا يألوا فلم الرجال، قلوب يف أفعل ذلك كان شاعرة موسيقية أديبة مغنية كانت

مطالبهم. تحقيق
كان به اشتغلن ما أكثر ولكن العلوم، ببعض اشتغلن الحرائر من كثريًا نجد نعم
إنما هنا، موضوعنا ليس هذا ولكن واملتصوفات. املحدثات من ككثري دينيٍّا عليه الباعث

وأظهر. أكثر كن الباب هذا يف شك غري من والجواري بالفنون، االشتغال موضوعنا
متفننات، أدبيات الجواري من كثريًا اإلنشائية الناحية من نجد أنا ذلك مصداق
وشاعرة محسنة، مغنية «كانت ُعَريب: يف األغاني فيقول الحرائر، ذلك يف يدانيهن ال
والجمال الحسن يف ونهاية الكالم، يف واملذهب الخط مليحة وكانت الشعر، صالحة
واألوتار، بالنغم واملعرفة الصنعة وإتقان الرضب، وجودة الصورة، وحسن والظرف
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البرصة، مولدات من مولدة صفراء «كانت «ُمتيم»: يف ويقول واألدب.»51 للشعر والرواية
وكانت قبله، من أبيه وعن املوصيل» «إسحاق عن وأخذت وغنت، وتأدبت نشأت وبها
ولكنه يستجاد، مما ليس الشعر تقول وكانت وأدبًا، وغناء وجًها الناس أحسن من
من «كانت الربمكي: خالد بن يحيى جارية «دنانري» يف ويقول مثلها.»52 من يستحسن
والشعر.» للغناء رواية وأكثرهم أدبًا، وأحسنهم وأكملهم، وأظرفهم وجًها، الناس أحسن
للسبب الشعر بمعاني للشعراء إيحاء أكثر الجواري كان األخرى الناحية ومن
فيها وقال فهويها، تغني سمعها «فاطمة»، لها يقال جارية يعشق فبشار بيّنا، الذي
الوليد بن ومسلم الخزاعي، ِدعِبل وحياة سوداء. له جارية يف الشعر قال كما الشعر،
كان نواس وأبو فيهن، والشعر الجواري مع لهم حدث بما مملوءة الغواني) (رصيع
الثقفي، املجيد عبد بن الوهاب عبد آلل جارية وهي «جنان»؛ اسمها جارية يهوى
يف يصدق لم نواس أبا إن يقال: األشعار، وتروي األخبار تعرف أديبة جميلة وكانت
بَفوز، األحنف بن العباس وشغف شعره، بدائع من فيها أكثر وقد غريها، امرأة حبه

باملمتع. فيها شعره يف فأتى منصور، بن ملحمد جارية وكانت
بني كان ومما َوقصص، شعر من األدب كتب به ملئت مما كثري من قليل هذا

العرص. ذلك يف الجواري وبني واألدباء، والشعراء الفتيان
بديع، وفن رقيق، شعر من االجتماعية الحالة هذه أنتجته بما األدباء اغتبط ولنئ
وأخذ شنيع. واستهتار خليع، لهو من ذلك عن نتج ما ساءهم والُخلق الدين رجال فإن
ينعون اآلخرون وأخذ ثمارها، وجني الحياة بهذه االستمتاع عىل الناس يحثون األولون
من والهرب الحياة، يف الزهد إىل كله هذا من يفرون ثم وفجورهم، لهوهم الناس عىل

التايل. الفصل يف ذلك سنعرض كما لذائذها،

.١٧٥ ،١٨ األغاني 51
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اجلد وحياة اللهو حياة

عيشة أو ومجون، ولهو ونعيم، ترف عيشة العرص ذلك يف يعيشون الناس كان هل
بها، ويتقيدون الدين أوامر يتحرون األولون العباسيون الخلفاء كان وهل وعفة؟ جد
من كثري من تحللوا هم أو املؤرخني، بعض يصورهم كما هللا، أحّل بما إال ينعمون وال
سعيدة، رخية الشعب حالة كانت وهل آخرون؟ يصوره كما اللهو يف وأرسفوا القيود،

واألدب؟ والفن العلم يف كله ذلك أثر وما شقية؟ بائسة أو
الفصل. هذا يف عنه اإلجابة نحاول ما ذلك

األوىل وجدنا العباسية والحياة األموية، الحياة بني لنقارن عامة نظرة نظرنا نحن إذا
تراها ظاهرة وأكرب البسيط. البدوي العربي الذوق عىل وأدلَّ سذاجة، وأكثر تكلًفا، أقل
أراد إذا وجعلته الصبغة، بهذه صبغته األموي العهد يف العربي العنرص سيطرة أن
ثم بحذافريه، هو كما يأخذه ولم ونعيمها، األخرى األمم ترف من تخري والنعيم، الرتف
روميٍّا وال رصًفا، فارسيٍّا ال عربيٍّا آخر شيئًا ويجعله وميوله، ذوقه حسب فيه يعدل هو
التحسني، من نوًعا موائدهم عىل واألمراء الخلفاء وأدخل الفارسية، املوائد رأوا رصًفا.
آخر جوٍّ يف بأنه يشعر امللك عبد أو معاوية عىل دخل إذا البدوي العربي يكن لم ولكن

يعرفه. عما البعد كل بعيد
بعض فاستحرض ولده، بعض اختتان يف أولم الحجاج «أن خلدون: ابن روى
نعم له: فقال شهدتَه. صنيع بأعظم أخربني وقال: الفرس، والئم عن يسأله الدهاقني
فيه أحرض صنيًعا، فارس ألهل صنع وقد كرسى، مرازبِة بعض شهدت األمري، أيها
ويجلس وصائف، أربع وتحمله واحد)، كل عىل (أربًعا الفضة أْخِونة عىل الذهب ِصحاف
فقال ووصائفها. بصحائفها، املائدة أربعتهم أتبعوا طِعموا فإذا الناس؛ من أربعة عليه
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عن ونبا واستعظمه، ذلك كره كأنه الناس.»1 وأطعم الجزر انحر غالم يا الحجاج:
قومه. عادات إىل ذلك من فنفر يستِسيغها، ال وأبهة كاذبة، فخفخة وعده العربي، ذوقه
العربي فالذوق الجملة وعىل األخرى. الحضارة ورضوب الدواوين، يف شأنهم وكذلك
من وأعني واملدينة، ومكة دمشق بني والعالقة األموي، العهد يف الوضوح كل واضح
كل ويتذاوقون الفهم، كل يتفاهمون متينة، عالقة السياسية ال االجتماعية الناحية
يف به ُفهم مما أحسن نحٍو عىل وتقاليده بساطته يف لديهم مفهوم واإلسالم الذوق،

العبايس. العرص
بعض إليهم ينقلون األمويون كان لنئ كذلك، شأنهم يكن فلم العباسيون أما
إىل بحذافريهم ينتقلون الذي هم كانوا فالعباسيون بصبغتهم، صبغها مع العادات
قديًما، للفرس عيًدا كان «النريوز»؛ مثًال لذلك خذ الجديدة. والتقاليد الجديدة، العادات
عيًدا اتخذوه العباسيني ولكن باٍل، ذو شأن له كان أن األموي العهد يف نسمع ولم
فيه ويجلس والقصائد، بالهدايا فيه ويتبارون الفطر، بعيد حفلهم به يحفلون قوميٍّا
األزياء ورضوب الطويلة، القلنسوة فانترشت األزياء؛ يف ذلك مثل وقل للتهنئة. الخلفاء
وتفننوا القالنس، عىل العمائم الخلفاء واتخذ العظام، القالنس القضاة اتخذ الفارسية،
وللفقهاء عمة، فللخلفاء الفرس؛ يفعل كان كما للطبقات تبًعا ونوعوها العمامة يف
القضاء وألصحاب زي، فللقضاء ِزي؛ قوم ولكل عمة. ولألعراب عمة، وللبغالني عمة،
يلبس من فمنهم زي؛ مرتبة ولكل مراتب، عىل السلطان وأصحاب زي. وللرشط زي،
تلبس الشعراء وكانت «البازيكند». يلبس من ومنهم الدراعة، يلبس من ومنهم املبطَّنة،
املاضني بزي يتزيا العرص هذا يف شاعر كان وقد السود. واألردية واملقطَّعات، الويش

الشعراء.2 بعض فهجاه
العرب بمذاهب أخذًا اإلبل، جوائزهم أكثر كانت فإنما وهبوا إذا األمويون والخلفاء
الثياب، وتخوت املال، أحمال كانت فجوائزهم العباس بني دولة يف أما وبداوتهم.
األمم عادات إىل العبايس العهد يف الناس انتقل فقد الجملة وعىل بمراكبها.3 والخيل
ومن األموي، العهد من العكس عىل اإلفراط، كل ذلك يف وأفرطوا وتقاليدهم، األخرى

.١٤٥ :١ خلدون ابن 1
بعدها. وما ،٦٥ :٣ والتبيني البيان يف وأنواعه الزي عىل الكالم انظر 2

.٣٦ :١ خلدون ابن 3
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جزيرة يف واملسلمني العراق يف املسلمني بني واملشاكالت االجتماعية الصالت انقطعت ثَم
بدوي شاعر وهو ثومة؛ بن ناهض عن طريًفا حديثًا األغاني ويحدثنا كادت. أو العرب،
فكره واختبل عقله فدار حلب يف عرس حفلة شهد العبايس، العهد يف الشعراء من جاٍف
بالعروس، االحتفاء من العجب يف وأفرط عجب البادية، يف به له عهد ال مما رأى، مما
أمعن حتى الفارسية، الغناء آالت ومن والرشاب، األطعمة ألوان ومن املالبس، ألوان ومن
العرس حفلة شهد لو ا حقٍّ يجن كان ولقد الغفلة!4 يف إمعانه من الضحك يف الناس

بغداد. يف هذه

بها، االستمتاع يف ويتفننون يتحرونها، اللذائذ يف العرص هذا يف الناس من قوم أفرط
اإلغراق عىل يستحثونهم الدعاة نشط يهدءون أخذوا وإذا نوًعا، ابتكروا نوًعا ملوا وكلما
الباب هذا يف العباسية الدولة تاريخ تتبعنا إذا ونحن منها. حظ بأكرب واألخذ فيها،
يعلو كان خليفة كل وأن الغاية، هذه إىل متدرجة خطوات تسري كانت الدولة أن وجدنا
صاعًدا التجه بيانيٍّا رسًما خططنا لو وأننا قبله. عمن والنعيم الرتف سلم يف درجة غالبًا
تبع العصور هذه يف وخاصة عرص كل يف والناس تقريبًا، خليفة كل عرص يف باستمرار

إلمامهم.
اختري وملا وصنائعهم، أمويني من كثريون؛ أعداء وحولها العباسية، الدولة بدأت
شيعة وغضب نفسه، العبايس البيت من كثريون غضب املنصور ثم السفاح للخالفة
تأسيس يف وقتهم كل يرصفون الهني، غري جادين خلفاء من الدولة لقيام البد فكان عيل،
انتهى إذا حتى الخارجني، دم وسفك الثائرين، جماح وكبح املوالني، واصطناع الدولة،
أمام فكان الدولة، هدأت أمثالهم؛ واستكان الخارجون، وُقتل األمور، ومهدت الدور، هذا
والرتف اللهو من ليشء متسًعا فيه يجد والهدوء الفراغ من وقت بعد يأتي الذي الخليفة
من أكثرهم كان أن بعد اململكة، داخل تنظيم فعليه وقته، كل يجد ليس ولكن والنعيم،
خلفاء، جاء والداخل الخارج استتب إذا حتى الخارجية، األمور تنظيم إىل موجًها قبله
هؤالء ورأى بنيانها، األولون شيد التي األسس عىل وسارت نصابها، يف األمور جرت وقد
للخارج، حماية من األولون وضع ما جراء من سعة، يف إليهم يُْجبى الكثري املال الخلفاء

كله! لذلك متسع وقتهم من وكان النعيم، يف وأرسفوا فنِعموا للداخل، وتنظيم

.٣٦ :١٢ األغاني يف بتمامها القصة اقرأ 4
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نقول؛ ما عىل شاهد وتاريخهم العباسيون، الخلفاء تماًما األدوار هذه يمثل كان
«إنما يقول: اللهو، رضب عىل والعلم الجد يؤثر كان (أولهم) السفاح العباس فأبو
ما الهذَيل: بكر أبو له فقال جهًال! يزداد أن ويختار علًما، يزداد أن يرتك ممن العجب
ويدخل أصحابك، وأمثال مثلك مجالسة يرتك قال املؤمنني؟ أمري يا الكالم هذا تأويل
حلف سلمة أم تزوج وملا نقصا!». ويروي سخًفا، يسمع يزال فال جارية، أو امرأة إىل
إليه، يوسوس أن خالفته يف إليه املقربني بعض وحاول يترسى، وال عليها يتزوج أال لها
سفك حياة حياته وكانت يفلح.5 فلم وأنواعهن الجواري بذكر وشهواته َمالّذه ويثري

املعارضني. عىل وقضاء للدماء،6
أعدائه عىل قىض الذي بنيانها، ومؤسس العباسية الدولة رجل وهو املنصور، ووليه
يحيى عن الطربي روى مجال. اللهو يف له يكن فلم غريهم؛ ومن بيته، أهل من وأعدائها
والعبث واللعب اللهو يشبه يشء وال قط، لهو املنصور دار يف ير «لم قال: سليم بن
عىل خرج قد حدث) وهو (تويف العزيز عبد له يُقال له ابنًا رأينا فإنا واحًدا، يوًما إال
قعود، عىل راكبًا أعرابي، غالم هيئة يف برداء مرتديًا بعمامة، متعمًما قوًسا متنكبًا الناس
ذلك من الناس فعجب األعراب، يهديه وما ومساويك، ونعال، مقل فيهما جواَلقني بني
املهدي فقبل ذلك، إليه فأهدى بالرصافة املهدي وأتى الجرس، الغالم فعرب وأنكروه،
امللوك.»7 عبث من رضب أنه فعِلم الغالم، وانرصف دراهم،. ومألهما الجوالقني يف ما
من شيئًا يألفوا لم ألنهم ولطافته؛ بساطته عىل العمل أنكروا الناس أن هذا من وترى
الجواري، بني جلس خادم قالوا: هذا؟ ما فقال: داره يف َجلبة املنصور وسمع اللهو.
برصوا فلما فرآهم عليهم أرشف حتى فقام يضحكن، وهن بالطنبور، لهن يرضب وهو
بالخادم أمر ثم الطنبور، تكرس حتى بالطنبور الخادم رأس فرضب فأمر تفرقوا، به
طريف َ شعر سمع وملا بها، ويضطلع بالتبعة، يشعر له، لهو ال حازًما وكان فبيع.8

العنربي: تميم بن

بعدها. وما ١٧٠ :٢ املسعودي انظر 5
.٤٠٠ :٢ املسعودي 6
.٢٩٤ :٩ الطربي 7
.٢٩٤ :٩ الطربي 8
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نَ��اُر وال ُدْه��ٌن وال ال��ثِّ��َق��اف َغ��ْم��ُز يُ��َؤي��س��ه��ا ال َل��نَ��بْ��ٌع ق��ن��ات��ي إّن
اُر ال��دَّ ب��ه تَ��ْق��َل��ْق آِم��نً��ا أُِخ��ْف وإن م��َس��اِرُح��ُه ت��أَم��ْن خ��ائ��ًف��ا أُِج��ْر م��ت��ى
َوإِْص��َداُر ِوْرٌد َل��َه��ا األم��وَر إن َص��َدَرْت أوَرْدتَ��َه��ا إذا األم��وَر إن

من بقية به تزال ما وكانت هو. ال وصف الذي وأنا منه، ببيتيه أحق أنا قال:
جارية مع اصطبح قد الزبري بن مصعب بن هللا عبد أن بلغه البساطة؛ إىل وميل بداوة،
يحدو أن يعجبني الذي لكن املنصور: فقال استهتار، وفيه غزل، فيه له بشعر تغنيه
فدعا العقل. أهل يختاره أن وأحرى آلف فهو العنربي؛ طريف بشعر الليلة الحادي بي
املنصور: فقال به فحداه األخالق، بمكارم الفخر يف شعًرا عليه وألقى له، يحدو حاديًا
درهًما. أعطه وقال: الربيع، عاد ثم األدب. بأهل وأشبه املروءة، عىل أحث وهللا هذا
وتأمر درهم، ألف بعرشين يل فأمر امللك عبد بن ِبهشام حدوت املؤمنني أمري يا فقال:
مال أخذ ظامًلا رجًال وصفَت تذكره؛ أن نحب لم ما ذكرت هلل، إنا فقال: بدرهم! أنت يل
زال فما املال. يرد حتى به يديك اشدد ربيع يا حقه، غري يف وأنفقه حله، غري من هللا

عنه.9 كف حتى ويتشفع يبكي الحادي
بختيشوع قدم وملا رشاب، ماِئدته عىل يْرشب وال الرشاب، يحب ال كذلك وهو
رشابًا؛ طلب يديه بني املائدة وضعت فلما به، يتغذى بطعام املنصور أمر عليه الطبيب
فأخرب رشاب. معه ليس طعاما آكل ال فقال: املؤمنني. أمري مائدة عىل يُرشب ال له: فقيل

دعوه.10 فقال: بذلك املنصور
يف أرسفوا إذا أوالده ويؤنِّب ملادح، وال لشاعر وال ِلحاٍد عطاء يف يرسف ال هو ثم
رضوب كل يف مقتصد هو إنما إليه، تمد مائدة وال يلبسه، ثوب يف يتعاىل وال العطاء،
اإلرساف. يف بعده من ُغلُوَّ قتصاد اال يف غال وربما هللا، أحل فيما حتى مقتصد الحياة،
والحق األُسد، له سجدت أسًدا وضعت أنها رأت به حملت ملا املغربية أمه أن زعموا: لقد
أن استطاع ما تدبري، عن لهو يشغله وال الصغائر، يعاف أسد همة له أن لوال أنه
أن إال منه تحتاج ال محكمة، مضبوطة بعده أتى ملن ويخلفها اململكة، هذه يؤسس

ورث. ما يحفظ

.١١٦ :١٣ األغاني يف بطولها الحكاية 9
.٣٠٩ :٩ الطربي 10
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مطمئنة هادئة وهي األندلس، إال عنها يشذ لم وحدة وهي البالد، املنصور أسلم
آخذون اململكة سكان من والعرب باملال، مملوءة والخزائن بال، ذات بفتن تؤذن ال
جزيرة يف ليحرصوهم يطاردونهم واملوايل ونفوذهم، سلطانهم ضعف قد االنكماش، يف
فارسية، عادات العربية العادات محل ويحلون الجاهلية، يف كانوا كما بدوا العرب،
طرأ فقد الجملة وعىل الحرضي. العيش يف التعقد العربي العيش يف البساطة ومحل
للرتف ِخصبًا ومصدًرا والجدة، للفراغ وقتًا أثره عىل والناس الخليفة فيه يجد آخر دور

والنعيم.
أنفسهم أجهدوا وقد الراحة، من بيشء املنصور موت بعد يشعرون الناس أخذ
يف اإلفراط ومّلوا جمة، صعوبات وتذليل مشقة، من دولة تأسيس يتطلبه بما عهده يف
وطرف املال، يف سعة فيها لحياة وتطلعوا املنصور، بهما اتصف اللذين واالقتصاد الجد
حكمها التي العرش السنوات إن الحق ويف «املهدي». الخليفة يف ذلك فوجدوا النعيم؛ من
والنعيم الرتف وحياة املنصور، عرص يف والعمل والجفاف، الجد حياة بني جًرسا كانت

بعده. ومن الرشيد عرص يف
املنصور خلف لقد املنصور. ُشح من الناس فتنفس كريًما؛ سخيٍّا املهدي كان
ما ِسوى الناس، يف املهدي ففرقها درهم،11 مليون وستمائة دينار، مليون عرش أربعة
واللهو والنعيم، الرتف داعية عرص كل ويف جيل كل يف املال وكثرة أيامه. يف ُجِبَي
يف يقدرونه كانوا مما أعىل تقديًرا الكرم فضيلة يقدرون الناس أخذ ثم ومن واللعب،
فكهة قصًصا البخالء عن ويقصون شنيًعا، ا ذمٍّ البخل يذمون وأخذوا املنصور، عرص

«البخالء». لكتاب الجاحظ وضع آثارها من كان ربما الذعة،
الناس فجرى الكرم؛ إىل شديد وميل الجميلة، للفنون حب املهدي يف اجتمع
الشعب. طبقات بني ينترش وبدأ الفن، فرقي الفنانني عىل األموال وأنفقوا أثره، عىل
الِحداء، يستلذ املنصور أبوه كان أن بعد غناءهم ويسمع للمغنني، يجلس املهدي أخذ
فيغنونه مجلسه ويحرضون جميًعا، املغنني يسمع كان املهدي «أن «األغاني» فيحدثنا
بيتني يف سأله «فقد العوراء أبي بن فليح إال وجًها»، له يرون ال الستارة وراء من
يف وجهه عاين من أوَل فليح فكان ومواليه، أهله بني مجلسه فأحرضه ينادمه أن

.١٩٦ :٢ املسعودي 11
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عن يحتجب أمره أول يف املهدي «كان امللوك: أخالق كتاب صاحب ويقول مجلسهم.»12
بأن عون» «أبو عليهم فأشار لهم ظهر ثم سنة، من نحًوا باملنصور متشبًها الندماء
ويف الرسور، مشاهدة يف اللذة إنما جاهل يا عني إليك «املهدي»: فقال عنهم، يحتجب
األمور ذلك عىل وأثاب ولذتها؟»13 خريها فما وراء وراء من فأما رسني، ممن الدنو
درهًما، وغريهم ندمائه من أحًدا يثيب ال املنصور كان «فقد أبيه؛ عكس عىل الكثرية،
أو ضحك أو ملهية إىل يضاف كان ممن أحًدا يُقِطع ولم ديوان، يف رسًما له فيكون
إال حرضه من قّل يواترها، العطايا كثري فكان املهدي أما األرض. من قدم موضع هزل
يف عرصهما وبهجة الدنيا، زينة ولداه قرصه يف تخرج أنه باملهدي وحسبك أغناه.»14

املهدي. بنت وعلية املهدي بن إبراهيم والغناء: الظرف
الجاحظ: ذكر دعارة، غري يف النساء عن الحديث ويحب القيان، يحب كذلك وكان
«جوهر»، لها يقال بجارية معجبًا وكان الغناء، وسماع القيان يحب كان املهدي «أن

شعر.»15 فيها وله الشامي، مروان من اشرتاها كان
هذا يف ولكنه النبيذ، يرشب يكن لم أنه عىل والطربي األغاني صاحب اتفق وقد
ألحد يسمح وال يرشبه، ال املنصور رأينا فقد جعفر؛ أبي وراء أخرى خطوة خطا أيًضا
تحرًجا، ال ولكن يرشبه، كان ما أنه الطربي فيذكر املهدي أما مائدته. عىل يرشبه أن
بن يعقوب وزيره وكان يراهم، بحيث عنده يرشبون أصحابه وكان يشتهيه، ال كان بل
بالتخيل ويهدده النبيذ، وإسقائه السماع، عن حسمه يف عليه ويلح ذلك، يف يعظه داود

يسمع.16 كان جعفر بن هللا عبد بأن يحتج واملهدي منصبه، عن
يحج! وهو مكة إىل الثلج إليه يحمل ومأكله، ملبسه يف ْمرتًفا املهدي كان كذلك

ذلك. فعل خليفة أول وكان

.٩٩ :٤ األغاني 12
.٣٤ ص امللوك، أخالق 13
.٣٥ ،٣٤ نفسه املصدر 14
.٢٠٨ :٣ والتبيني البيان 15

.٦ :١٠ والطربي ،٥ :٥ األغاني 16
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يرِخي كاد ما ولكن وترفه، لهوه يف معتدًال كان يظهر ما عىل املهدي إن والحق
عند يقفوا ولم املستهرتون، فيه وأفرط استطابوه، حتى السبيل هذا يف العنان للناس
بالجد نفسه من مثًال لهم رضب ألنه يستهرتوا أن املنصور عهد يف يجرءوا لم حد.
ببشار عهده يف الناس وبيل وقفزوا، جرواهم خطوة يخطو املهدي رأوا فلما والحزم،
املغازلة، عىل بالحث البالد ويمأل الداعر، بشعره ويفتنهم املكشوف، غزله فيهم يبث
وطلبوا املهدي، خال منصور بن يزيد مثل شعره؛ من املهدي إىل األرشاف ضج حتى
ونهى حينئذ، املهدي فتدخل وبناتهم، نسائهم عىل خافوا ملا التيار هذا يقف أن إليه

فيقول: الغزل عن بشاًرا

ح��س��ن م��ج��ل��س ِظ��ّل ف��ي ِم��زَه��ر وال��ـ وال��راح ال��ري��ح��ان ب��ي��ن ع��ش��ُت ق��د
ف��ال��ي��م��ن17 ال��ق��ي��روان إل��ى ْغ��ف��ور ُف��ـ ب��ي��ن م��ا ال��ب��الد م��ألُت وق��د
ِل��ل��َوث��ن ال��ُغ��واِة ص��الة ي��ُب وال��ثِّ��ـ ال��َع��َواِت��ُق ل��ه ت��ص��لِّ��ي ش��ع��ًرا
ال��لَّ��ِق��ِن ��ق ال��م��وفَّ ص��ن��ي��َع ن��ف��س��ي ف��ان��َص��رف��ْت ال��م��ه��ديُّ ن��ه��ان��ي ث��م
ال��زم��ن ع��ل��ى ش��يء ب��ب��اق ل��ي��س ل��ه ش��ري��ك ال ل��ل��ه ف��ال��ح��م��د

فيقول: املهدي، بنهي ويحتمي ، خفيٍّ طريق من يتغزل خبث يف َظلَّ هذا ومع

ف��ديْ��تُ��ه ج��اري��ة وج��ه م��ن رأي��تُ��ه ح��س��نً��ا َم��نْ��َظ��ًرا ي��ا
ط��َويْ��تُ��ْه وق��د ال��ش��ب��اب ث��وَب ت��س��وُم��ن��ي إل��ي ب��َع��ث��ْت
نَ��ويْ��تُ��ْه وال غ��َدْرُت إن م��ا م��ح��م��ٍد ربِّ وال��ل��ِه
ابْ��تَ��َغ��يْ��تُ��ْه وم��ا ال��ب��الءُ َع��َرَض وربّ��م��ا ع��ن��ه أم��س��ك��ُت
أبَ��يْ��تُ��ْه ش��ي��ئً��ا أب��ى وإذا أب��ى ق��د ال��خ��ل��ي��ف��ة إنَّ
ع��ص��يْ��تُ��ْه ف��م��ا ال��ن��س��اء ع��ن ُم ال��ُه��م��ا ال��م��ِل��ُك ون��ه��ان��ي
وأَيْ��تُ��ْه18 َوأيً��ا وال ع��ه��ًدا، أُض��ع ول��م َوَف��ي��ُت، ق��د ب��ل

الصني. ملك فغفور: 17

والعهد. الوعد الوأي: 18

110



الجد وحياة اللهو حياة

اش��ت��ري��تُ��ْه ال��ح��م��ُد غ��ال وإذا ال��ِع��دى ع��ل��ى ال��م��ِط��ّل وأن��ا
اش��تَ��َه��يْ��تُ��ه وم��ا ال��ح��ي��اء م��ن ال��ن��دي��م أْنْ��س ف��ي وأم��ي��ُل
بَ��يْ��تُ��ه وأيْ��َن غ��دْوُت إذا ال��ح��ب��ي��ب ب��ي��ُت وي��ش��وُق��ن��ي
َق��َل��يْ��تُ��ه وم��ا ع��ن��ه ف��ص��بَ��ْرت دون��ه ال��خ��ل��ي��ف��ُة ح��اَل

ويقول:

ال��ُق��ْم��ِري َق��ْرَق��َر م��ا ص��ف��راءَ وال ُس��َل��يْ��م��ى ب��زائ��ر ف��ل��س��ُت َح��يٍّ��ا ال��ه��وى َدَف��نْ��ُت
ب��ال��َخ��تْ��ر19 ل��ي��س ب��ي��ن��ن��ا ع��ه��ًدا وراع��ي��ُت وص��ال��ه��ا األن��اِم ل��ِم��ه��دّي وت��رك��ت
ِف��ْط��ري ب��ه��ا ل��ك��ان أو ف��اًه��ا ل��ق��ب��ل��ت م��ح��م��ٌد ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ُر ول��وال
َوْق��ِر ع��ل��ى وق��ًرا ب��ال��ُم��ْزداد أن��ا ف��م��ا خ��ط��ي��ئَ��ة ن��ف��س��ي أْوَق��ْرُت ل��ق��د َل��َع��ْم��ري

يعيل من أول هو ويكون إليه، فيقّربه املوصيل إبراهيم صوت حسن املهدي يبلغ ثم
فال االستهتار، وترك مالزمته، عىل فرييده ويستهرت يرشب املوصيل أن يعلم ثم شأنه،
يوًما دعاني املهدي إن املوصيل: إبراهيم يقول ويحبسه. فيرضبه ذلك املوصيل يستطيع
تعلمت إنما املؤمنني أمري يا فقلت: معهم والتبّذل الناس، منازل يف رشبي عىل فعاتبني
هلل فيه أنا ما وجميع لرتكتها، تركها أمكنني ولو إلخواني، وعرشتي للذتي الصناعة هذه
فوهللا ألبتَّة، وهارون موىس عىل تدخل ال وقال: شديًدا، غضبًا املهدي فغضب وجل. عز
ورشبت عليهما، دخلت أني بلغه ثم نعم. فقلت: وألصنعن! ألفعلن عليهما دخلت لنئ

وحبسني.20 قيدني ثم سوط ثلثمائة فرضبني بالنبيذ مستهرتين وكانا معهما،
فتخطوه، عنده يقفون حدا لهم ورسم اللهو، باب للناس فتح املهدي إن الحقيقة يف
ينجح. فلم تجاوزه من عىل العقوبة بإيقاع رسمه الذي الحد عند يقفهم أن وحاول

إىل ذلك ويرجع الرشيد، عهد يف الرتف يف الرسف حيث من أخرى نقلة الناس انتقل
زاد ما أمورها انضباط من فكان لألمة، الطبيعي النشوء من كان ما منها أسباب؛

والخديعة. الغدر الخرت: 19
.٥ :٥ األغاني 20
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يف اململكة دخل أن خلدون: ابن حكى فقد ناعمة، عيشة تعيش أن من ومكنها ثروتها،
دينار، آالف عرشة حسابه يف والقنطار قنطاًرا.21 ٧٠١٥ سنة كل يف كان الرشيد عهد
ضخمة، ميزانية وهي دينار. ألف وخمسني ومائة مليون سبعني ذلك مجموع فيكون

النعيم. حياة من وتمكنها الدولة، غنى عىل فيها بولغ مهما تدلنا
والفرس الربامكة، رأسهم وعىل عرصه يف الفرس سلطان عظم الثاني: والسبب
الديانة كانت وقد النبيذ، حب يف واإلفراط والرسور، اللهو إىل بامليل يعرفون قديم من
األستاذ يقول كما النبيذ يزال وما شعائرها، من تجعله بل النبيذ رشب تبيح الزرادشتية
قديًما الفرس كان الزرادشتية. للفرس اليومية الحياة يف قوية ظاهرة اليوم إىل «براون»
فنون يف يفرطون وكانوا الغناء، سماع يف يفرطون وكانوا النبيذ، رشب يف يفرطون
وخاصة العباسية، الدولة يف سلطانهم عاد فلما الخبيث. واللهو الطيب، اللهو من كثرية
حضارة من فيها كان وما األكارسة، حياة نفوذهم مع نرشوا واملأمون الرشيد عهد يف
ومجالس نبيذ من لهوهم ونقلوا ونحوها، سياسية نظم من جدهم نقلوا وعبث؛ ولهو

ذلك. إىل وما وغزل، غناء
شابٍّا كان أنه يل فيظهر وتربيته، نفسه «الرشيد» طبيعة إىل يرجع ثالث: وسبب
هو بل لشهواته، االستسالم كل يستسلم الذي النوع هذا من ليس ولكن العاطفة، حاد
هذه وغرب، ورشق الجيوش قاد طاملا وبالرتبية، بالغريزة جندي النفس، قوي ذلك مع
فيتأثر يوعظ مختلفة، بمظاهر أظهرته الشباب ونضارة النفس وقوة العاطفة، يف الحدة
إبراهيم يسمع الطرب، كّل له فيطرب الغناء ويسمع بالبكاء، يجهش أن إىل باملوعظة
بكلمة يتكلم أن الطرب فيدعوه الدف، يرضب وزْلزال يزمر، وبرصوًما يغني، املوصيل
اليوم ولدك من يحرضني من رأيت لو آدم يا يقول: الديني، التورع من يشء فيها
بجانبها ونمت الدينية، العاطفة عنده نمت هللا.22 فيستغفر قولته عىل يندم ثم لرسك.
فيستجيده، الغناء يسمع وهو الصالة، من ويكثر يصيل، فهو الفنون؛ عاطفة أيًضا
يسمع نهايتها، إىل فيها فيصل مختلفة جهات إىل عواطفه تتجه له، فيطرب والشعر

العتاهية: أبي قول

.١٥١ ص املقدمة، 21
.٤٠ :٥ األغاني 22
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ال��َج��ُم��وُح ال��ق��ل��ب أي��ه��ا ال��ط��م��وُح ال��ط��رُف خ��ان��َك
�زوُح ون� �وٌّ ُدنُ� وال��ّش��رِّ ال��خ��ي��ر ِل��َدَواِع��ي
نَ��ُص��وُح؟ م��ن��ُه تَ��ْوبَ��ٌة ب��ذنْ��ٍب ل��م��ط��ل��وٍب ه��ل
ُق��روح! ه��ّن إن��م��ا ق��ل��وٍب إص��الُح ك��ي��ف
ت��ُف��وُح ال ال��خ��ط��اي��ا أنَّ ب��ن��ا ال��ل��ه أح��َس��َن
ُروُح ف��ي��ه م��ا َج��َس��ًدا ي��وًم��ا ال��م��رء س��ي��ص��ي��ر
ي��ل��وُح ال��م��وِت َع��َل��ُم َح��يٍّ ك��لِّ َع��يْ��نَ��ْي ب��ي��ن
وي��روح ي��غ��دو م��ْوٍت وال��ـ غ��ف��َل��ٍة ف��ي ك��لُّ��ن��ا
وَص��بُ��وُح َغ��بُ��وٌق ي��ا ال��ْدن��ـ م��ن ال��دن��ي��ا ِل��بَ��ِن��ي
ال��ُم��ُس��وُح ع��ل��ي��ه��نَّ بَ��ْح��َن وأْص��ـ ال��َوش��ي ف��ي ُرْح��َن
نَ��ُط��وُح ي��وٌم ل��ه — ر ال��ده��ـ م��ن — نَ��ّط��اح ك��لُّ
ت��ن��وُح ك��ن��َت إن ك��ي��ُن ِم��ْس��ـ ي��ا نَ��ْف��س��ك ع��ى ُنُ��ْح
ن��وُح! ُع��ّم��ر م��ا ْرَت ُع��ّم��ـ وإن ل��ت��م��وتَ��نَّ

كل ويقربهم اإلعجاب، كل بهم فيعجب الربامكة عن ويرىض وينتحب23 فيبكي
التنكيل، كل بهم فيَنِكل عليهم، عواَطفه الحساد ويستفز عليهم يغضب ثم القرب،
مال عن يسأل وال والقضاة، للعلماء تقريبه املوصيل إبراهيم فيقرب الغناء ويعجبه
تعجبني إعجابه. منه يثري موضع إىل يصل أن الشاعر أو املغنِّي استطاع متى ينفقه
يقول: إذ عاطفته؛ قوة تمثيل خري تمثِّل الرشيد، بها يصف األغاني لصاحب جملة
الغضب وقت يف عسًفا وأشدهم املوعظة، وقت يف دموًعا الناس أغزر من الرشيد «كان
مائة اليوم يف يصيل التدين، شديد متدينًا تراه أن عجب ال ذلك أجل من والغلظة.»24
يملك وطروبًا دم، سفك يستحق ال ليشء الدم يسفك غضوبا حينًا تراه وأن ركعة،
شخص يف اجتماعها تتصور أن السهل من صفات وهذه ومشاعره، نفسه عليه الطرب

واحد.

.١٧٨ :٣ األغاني 23
نفسه. املصدر 24
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إليك يخيل للرشيد صورة عىل األحيان من كثري يف منه فتخرج األغاني كتاب تقرأ
الندماء، ويخالط الغناء، يسمع أن إال له عمل ال والطرب، اللهو عىل عاكف أنه معها
أعمال فيه يصف تاريًخا كتابه يؤلف لم ألنه ذلك؛ يف العذر وله الشعراء، ويثيب
الغناء، يف كتابه ألف إنما وسيئات، حسنات من أَتوا بما ويقومهم املختلفة، الخلفاء
النحاة طبقات كتب تقِرص كما إليه، وما الرضب هذا عىل قوله يقِرص أن الطبيعي فمن
فمن خطأ هناك كان وإذا واللغوية، النحوية الناحية من العلماء عىل كالمها واللغويني

النزعات. املختلفة الرجل حياة يمثل وحده الغناء أن يفهم من ناحية
أن إىل ويذهب والدينية، الجدية الناحية عىل تصويره فيقرص خلدون ابن وتقرأ
الصلوات عىل ويحافظ واألولياء، العلماء يصحب كان ألنه الخمر يعاقر يكن لم الرشيد
كان بأنه أيًضا ويستدل عاًما، ويحج عاًما ويغزو وقته، يف الصبح ويصيل والعبادات،
جعفر أبي جده وبني بينه يكن ولم سلفه، من عهده لقرب بمكان، والسذاجة العلم من
فيها وفتاويهم العراق، أهل مذهب عىل التمر نبيذ يرشب الرشيد كان «إنما زمن بِعيد
فيها، الواهية األخبار تقليد وال بها، اتهامه إىل سبيل فال الرصف الخمر وأما معروفة،
أولئك كان ولقد امللة، أهل عند الكبائر أكرب من محرًما يواقع بحيث الرجل يكن فلم
متناوالتهم؛ وسائر وزينتهم، مالبسهم يف والرتف الرسف ارتكاب من بمنجاة كلهم القوم

يفارقوها.»25 لم التي الدين وسذاجة البداوة، خشونة من عليه كانوا ملا
إنما الخمر، يرشب لم الرشيد أن يف خلدون ابن مع الرأي يف اتفاقنا مع ونحن
كان أنه من قوله من يستخلص ما عىل معه نتفق فلسنا النبيذ، رشب أنه عنه املعروف
فهذا محرًما، يواقع لم وأنه ساذجة، عيشة يعيش كان وأنه والرتف، الرسف من بمنجاة
النوع هذا يف أدلته وأن خصوًصا الرشيد، سرية عليه تدل ال التقديس يف إفراط أيًضا
هو رصح وقد عيشته، يعيش أن يستوجب ال املنصور من عهده فقرب خطابية؛ أدلة
قرب كان ولو املنصور، عرص يف منه أكثر كان الرشيد عرص يف والنعيم الرتف بأن مراًرا
سريته. يسري الرشيد) من العهد قريب (وهو األمني رأينا ملا االستدالل يف يكفي العهد
والرتف والنعيم الحضارة لوصف فيها يتعرض طويلة فصوًال عقد أنه والعجب
وافق الذي هو وهو وامللبس، واملرشب املطعم يف وتفننهم واملأمون، الرشيد أيام يف
وأن الحسن، بنت ببوران املأمون إعراس يف حكياه ما عىل و«الطربي»، «املسعودي»

.١٤ :١ خلدون ابن تاريخ من األول الجزء يف البحث هذا انظر 25
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العنرب شموع وأوقد الياقوت، من حصاة ألف زفافها ليلة مهرها يف أعطاها املأمون
مكلًال بالذهب، منسوًجا منها الحصري كان فرًشا لها وبسط 26 َمنٍّ مائة واحدة كل يف

إلخ.27 … والياقوت بالدر
عهد كقرب الرشيد من املأمون عهد قرب وهل الرتف؟ يف رسًفا ليس هذا هل

يقول؟ كما السذاجة عيشة يعيشون الناس جعلت املنصور من الرشيد
كانوا وقومه وأنه بالسذاجة، الرشيد عرص وصفه يف مخطئ خلدون ابن إن الحق
من صحيًحا جانبًا صور خلدون ابن أن أيًضا والحق والرتف، الرسف من بمنجاة
الذي هو جانب فله جوانبه، كلَّ هذا يكن لم ولكن وتقواه، صالته يف الرشيد جوانب
أن عليه مؤرخ وهو خلدون، ابن نعذر فلسنا بينَّا ملا األغاني عذرنا وإن األغاني، وصفه

املختلفة! الرجل نواحي يذكر
ال عياض بن الفضيل ويجالس ركعة، مائة يصيل الذي أن فهم خلدون ابن وكأن
أتم عىل الرتف مظاهر فيها يظهر الغناء، فيها يسمع لهو مجالس يجلس أن منه يتأتى

تأباه. ال اإلنسانية والطبيعة خطأ، كان ذلك فهم كان إن وجوهها.
خضوًعا اللهو يف فيمعن يلهو ثم الجد، يف فيمعن يجد كان الرشيد أن رأينا ويف

املختلفة. امليول مع العاطفة لحدة
ماء واستدعى يوًما الرشيد عند كنت القايض: وهب بن وهب البخِرتي أبو قال
مثلوج، غري ماء إليه وأحرض بذلك، إليه فاعتذر ثلج، الخزانة يف يوجد فلم بالثلج، مربًدا
آمن؟ وأنا املؤمنني أمري يا أقول له: فقلت غضبًا. واستشاط بالكوز، الغالم وجه فرضب
دولة زوال (يعني باألمس الِغري من كان ما رأيت قد املؤمنني أمري يا قلت: قل، فقال:
والنعمة، الرتفه نفسك تعود أال والحزم بها، موثوق وال دائمة ِغرَي والدنيا أمية)، بني
بيده، فنفحني والقار. الحار وترشب والخشن، الناعم وتلبس والَجَشب، اللني تأكل بل
نوبة نابتني فإذا لبستني ما النعمة ألبس بل إليه؛ تذهب ما إىل أذهب ال وهللا ال وقال:

خوار.28 غري نصابي إىل عدت الدهر

رطلني. زنة املن 26
.١٤٥ :١ خلدون ابن تاريخ 27

حوار. غري نصاب إىل عدت األصل ويف ١٢٢ :١ الحديد أبي البن النهج رشح 28
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من كثريًا أن من املؤرخني محققو قال ومها نغمات. بل نغمة اللهو يف فزاد األمني جاء
فعل ما وتربير شأنه، من والحط األمني، سمعة لتشويه املأمون عهد يف وضعت األخبار

إنكاره. يسهل ال مما والغلمان والرشاب اللهو يف اإلفراط إىل ميله فإن به،
بهم، وغاىل وابتاعهم الخصيان، طلب (األمني) محمد ملك ملا قال: الطربي روى
النساء ورفض ونهيه وأمِره ورشابه، طعامه وِقوام ونهاره، ليله يف لخلوته وصريهم

بعضهم: يقول ذلك ففي بهم،29 رمي حتى واإلماء، الحرائر

ال��َخ��نْ��دري��ِس ش��رَب ف��ي��ه يُ��ع��اق��ُر وَش��ْط��ٌر َش��ْط��ٌر، ُع��م��ره م��ن ل��ه��م
ال��َع��بُ��وس! ب��ال��وج��ه ال��تَّ��ق��ِط��ي��ب س��وى ح��ظٌّ ل��دي��ه ل��ل��غ��ان��ي��ات وم��ا
ال��رئ��ي��س؟ ب��ع��د ص��الُح��نَ��ا ف��ك��ي��ف س��ق��ي��ًم��ا ك��ذا ال��رئ��ي��ُس ك��ان إذا
ط��وس30 ب��دار ال��م��ق��ي��م ع��ل��ى ل��ع��زَّ ُط��وٍس ب��دار ال��ُم��ِق��ي��ُم َع��ِل��َم ف��ل��و

إليه، وضمهم امْللِهني، طلب يف البلدان جميع إىل وجه ملك ملا أنه أيًضا: وروى
والطري، والسباع الوحوش وأََحّد الدواب، فرِه ابتياع يف ونافس األرزاق، لهم وأجرى
بيوت يف ما وقسم بهم، واستخفَّ وقواده، بيته وأهل إخوته عن واحتجب ذلك. وغري
مجالس ببناء وأمر ومحدثيه، وجلسائه خصيانه يف الجواهر من بحرضته وما األموال،
خلقة عىل دجلة يف حّراقات خمس بعمل وأمر ولعبه، ولهوه خلوته ومواضع ملتَنزهاته،
نواس أبو قال وفيها عظيًما ماًال عملها يف وأنفق والَفَرس، والحية والعقاب والفيل األسد
يف يفكر وال الظَِّرباِن،32 نوم «ينام فيقول: الربيع بن الفضل وزيره ويصفه مدائحه.31
فهو قدحه، وشغله كأسه، ألهاه قد مكيدة، وال رأي إمضاء يف يروي وال نعمة، زوال
وفوق ساقه، عن له (املأمون) هللا عبد شمر قد هالكه، يف ترضع واأليام لهوه، يف يجري
املنايا له عبى قد القاصد، واملوت النافذ، بالحنِْف الدار بعد عىل يرميه أسهمه، أَصيب له

السيوف».33 وِشَفاِر الرماح، أسنة يف البالء له وناط الخيل، متون عىل

بهن. األصل يف 29

الرشيد. أباه بطوس باملقيم ويعني ٢١٥ :١٠ الطربي 30
.٢١٥ :١٠ الطربي 31

منتنة. كالهرة دويبة الظربان: 32
.١٥٧ :١٠ الطربي 33
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األمني كشهوات ومالهيه املأمون شهوات تكن لم ولكن األمني، بعد املأمون جاء
كل فأنفق ناضج، عقل له وليس وماًال، سلطانًا رأى ِغر شاب لهو األمني لهو ومالهيه.
األهوال من قاىس (ما وعلمه التجارب، حنكته فرجل املأمون وأما شهوته. إرواء يف وقته
مالذ له كان ثم باألمور، والبرص الحزم جديد) خلق من اململكة تحتاج وما الحروب يف
الدينية املسائل يف الجدَل ويحب الفلسفة، ويحب الكتب يحب فهو وَقته، تشغُل عقلية
لهًوا يلهو ذلك مع وهو ويجادلهم، يباحثهم نوع كل من العلماء وحوله والفقهية،
يسمع،35 ثم يسمع ال شهًرا عرشين بغداد قدومه بعد ويقيم النبيذ،34 فيرشب خفيًفا
مجلس يزين املوصيل إبراهيم أبوه كان كما املوصيل، إسحاق ويغنيه مجلسه يزين وكان
وكان املهدي بن إبراهيم عمه إليه قرب وكذلك شأنه، وأعىل املأمون قربه الرشيد، أبيه

غنائه. يف مبدًعا
وخربت واملأمون، األمني بني الفتن أيام البؤس غصص تجرعوا قد الناس وكان
يعوضوا أن حاجة يف أنهم شعروا حتى السكينة عادت فما والشقاء البؤس وعم بغداد،

وأفرطوا. فلهوا فقدوا، ما
واألدب. الفن يف كبري أثر من لها كان ِلما رشحناها القصور نواحي من ناحية هذه
من علمية وناحية موضوعنا، يف تهمنا ليست سياسية فناحية مختلفة؛ أخرى نواٍح ولها
الجهد وبذل واملناظرات، للجدل مجالس وعقد سبيله، يف للمال وإنفاق للعلم، تشجيع
يف أثًرا الخلفاء أعظم من وكان ترجمتها، عىل والعمل دورها وإنشاء الكتب، تحصيل يف
العلمية. الحركة يف الكالم عند سنوضحها الناحية وهذه واملأمون، والرشيد املنصور ذلك

كانوا الخلفاء بعض أن من خلدون ابن قال ما وروينا الرشاب، يف القول كثر وإذ
أثر القول لهذا وكان النبيذ، ِحلَّ يرون العراق فقهاء أن وشاع الخمر، ال النبيذ يرشبون

الرشاب. يف كلمة من لنا بد ال كان األدب؛ يف
من جاورهم عمن يأخذون كانوا وقد أنواعه، وتعددت العرب، عند الرشاب كثر
نوًعا الروم عن الشام أهل أخذ فقد عاداته؛ من وألوانًا الرشاب، من أنواًعا األخرى األمم
ولم ،(«Rosatun «الرساطون (وهو الرومي اسمه ونقلوا بالعسل، ممزوًجا الخمر من

.٣٢٠ :١ وطيفور ،٢٥٦ :١٠ الطربي 34
.١٠٦ :٥ األغاني 35
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«الهفنجة»، اسمه رشابًا الفرس عن األمويني بعض أخذ كما الحجاز،36 عرب يعرفه يكن
كذلك.37 يزيد بن الوليد فرشبه القمر، منازل بعض يف أسابيع سبعة يرشبونه كانوا

جاء فلما املسلمني، إىل تترسب أخذت الرشاب يف وعادات أرشبة لألمم كان وهكذا
عليه. واملنادمة مجالسه ويف أنواعه، يف تفننوا العباسيون

إِنََّما آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا اآلية: ونزلت السكر، ويحرم الخمر، يحارب اإلسالم وقف
* تُْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم َفاْجتَِنبُوُه يَْطاِن الشَّ َعَمِل ْن مِّ ِرْجٌس َواْألَْزَالُم َواْألَنَصاُب َواْلَميِْرسُ اْلَخْمُر
َعن ُكْم َويَُصدَّ َواْلَميِْرسِ اْلَخْمِر ِيف َواْلبَْغَضاءَ اْلَعَداَوَة بَيْنَُكُم يُوِقَع أَن يَْطاُن الشَّ يُِريُد إِنََّما

نتَُهوَن﴾. مُّ أَنتُم َفَهْل ۖ َالِة الصَّ َوَعِن هللا ِذْكِر
أهي بالخمر؛ املراد ما الكريمة: اآلية هذه حول أثريت أسئلة أن فنرى هذا ومع
يسكر مما نوع أكّل املحرم؟ القدر هو وما خمر؟ مسكر كل أم وحده، العنب عصري
النبيذ مسألة الفقه عالم يف وظهرت قليله؟ يحل األنواع بعض أم حرام، فقليله كثريه
الصحابة عهد من الخالف هذا وظهر يحل؟ الذي القدر وما يحل، ال أو يحل هل
يف الخالف هذا بخطر يشعر األموي العهد يف العزيز عبد بن عمر ورأينا بعدهم، فمن
األئمة عرص كان أن إىل النبيذ،38 فيه يحرم األمصار إىل كتابًا فيصدر ورضره، النبيذ
إىل حنبل بن وأحمد والشافعي مالك الثالثة األئمة فذهب السابق، الخالف بينهم فكان
من املسكرة األنبذة جميع يشمل بما السابقة اآلية يف الخمر ففرسوا بتاتًا، الباب سد
وكلها خمًرا، تسمى كلها وقالوا: وغريها، والعسل والذرة والشعري والزبيب التمر نبيذ
املعنى إىل مستنًدا العنب بعصري اآلية يف الخمر ففرس حنيفة أبو اإلمام أما محرمة.
األنبذة من أنواع بعض تحليل إىل اجتهاده وأداه أخرى، وأحاديث الخمر، لكلمة اللغوي
يسمى وكنوع يسِكر، ال قدر منه وُرشب طبخ، أدنى طبخ إن والزبيب التمر كنبيذ
يصب ثم إناء يف فيضعهما زبيب من ومثله تمر من َقدًرا يأخذ أن وهو «الخليطني»،
أن ويظهر والعسل.39 والرب والتني، العسل نبيذ وكذلك زمنًا، ويرتكهما املاء عليهما
من علمت فقد مسعود؛ بن هللا عبد الجليل الصحابي يتبع كان هذا يف حنيفة أبا اإلمام

رسط. مادة يف العرب لسان انظر 36
.١٣٠ :٦ األغاني 37

.٤١١ :٣ الفريد العقد يف عمر كتاب ورد 38

بعدها. وما ٤٥ :٦ والزيلعي ،٣٦٢ :٤ مسلم عىل النووي رشح إىل األحكام هذه يف رجعنا 39
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أبي فقه بني االرتباط مقدار وعلمت العراق، مدرسة إمام كان مسعود ابن أن قبل40
أنه: من مسعود ابن عن العقد صاحب رواه ما ذلك: عىل ودليلنا مسعود، وابن حنيفة
التابعني عامة واتبعه وأذيعت وشهرت عنه، الروايات كثرت حتى النبيذ، حل يرى كان

شاعرهم: ذلك يف وقال حججهم، أعظم وجعلوه الكوفيني، من

ال��ع��ن��اق��ي��د؟ م��اءُ خ��اب��ي��ة َج��ْوِف ف��ي خ��اَل��َط��ُه ال��ُم��ْزن م��اء يُ��َح��ّرُم ذَا َم��ْن
م��س��ع��ود41 اب��ن ق��ول ويُ��ع��ج��بُ��ن��ي ف��ي��ه، ل��ن��ا ال��رواة ت��ش��دي��َد ألك��َرُه إن��ي

يف بينهم كان كالذي النبيذ يف الفقهاء بني شديد جدال هناك كان حال كل عىل
وعبد عليه، يرد حنيفة وأبو حنيفة، أبا فيه ويجادل النبيذ يحرم ليىل أبي فابن الغناء؛
… عليه ويردون عليهم فريد النبيذ يحرم الكوفة فقهاء بني الوحيد كان إدريس بن هللا
النبيذ؛ بحل العراقيون اشتهر النبيذ حل يرون العراق فقهاء من كثري كان وملا إلخ42

شاعرهم: فقال

ال��ع��راق43 أه��ِل رأُي ال��ّش��راب وف��ي ح��ج��ازٌي رأٌي ��م��اع ال��سَّ ف��ي رأي��ُه

فقال اآلراء، بهذه يتالعبون وأخذوا والشعراء، األدباء إىل الجدل هذا وانتقل
وحرموا النبيذ العراق أهل وأباح النبيذ، وحرموا الغناء الحرمني أهل «أباح بعضهم:
ابن وقال االتفاق».44 يقع أن إىل اختالفهما عند فيهما الرخصة يف فأوجدونا الغناء

الرومي:

��ْك��ُر وال��سُّ ال��ُم��َداَم��ُة ح��رام��ان وق��ال: وُش��ربَ��ه ال��ن��ب��ي��ذَ ال��ِع��راِق��يُّ أبَ��اَح

.٢٢٠ ص اإلسالم فجر 40

.٤١٥ :٣ العقد 41
منه. طرًفا العقد صاحب ونقل املقتبس مجلة يف نرش وقد قتيبة البن األرشبة وكتاب العقد انظر 42

يقول ذلك ويف رشبه، من يتورعون كانوا النبيذ، حل يرون كانوا العراق فقهاء من كثريًا أن ومع 43

.٤١٢ :١ الغيث قطرة.» منه أرشب أن من خري حالل هو كثرية مراًرا النبيذ يف أقول «ألن بعضهم:
.٤١٢ :١ األدباء محارضات 44

119



اإلسالم ضحى

ال��خ��م��ر ق��وَل��ي��ه��م��ا ب��ي��ن م��ن ل��ن��ا ف��َح��لَّ واح��ٌد ال��ّش��راب��ان : ال��ِح��َج��اِزيُّ وق��ال
ال��وزُر45 ال��واِزَر ف��ارَق ال وأش��َربُ��ه��ا ط��رَف��ي��ه��م��ا َق��ْوَل��يْ��ه��م��ا م��ن س��آُخ��ذ

تكن ولم أغراضهم، إىل بها يصلون تكئة اآلراء هذه اتخذوا كثريًا فإن الجملة وعىل
أباحوه، الذي القدِر وال حللوه، الذي النوع عند يقفوا لم فإنهم رشبهم؛ عىل الباعث هي
وتظرف األدباء، خالعة ولكنها اإلسكار، حد إىل النبيذ من نوع أي أباح فقيه من فليس

الشعراء.
مع بها جاهروا بل الحيل من الرضب هذا إىل يركنوا فلم وشيعته نواس أبو أما

نواس): (أبو زعيمهم وقال بتحريمها، اإلقرار

ال��ح��رام ف��ي ال��ّل��ذائ��ذَ ول��ك��ّن ح��راٌم ق��ل ح��راُم ق��ال��وا ف��إن

وقال:

ال��ج��ه��ر أم��ك��ن إذا س��رٍّا ت��س��ق��ن��ي وال ال��خ��م��ُر ه��ي ل��ي وق��ل َخ��ْم��ًرا، ف��اْس��ِق��ن��ي أال

ملا لهوهم، يف زادوا بل َوترف، بذخ عيشة وعاشوا الخلفاء، قصور والخاصة األغنياء قلد
األغنياء. من غريهم يلتزمها ال ووقار حشمة من الخلفاء مجالس طبيعة تقتضيه

وصغار ونساء رجال من العباس وَلد وأُحِيص وأقاربهم، الخلفاء أوالد كثر فقد
رقتهم يف ممتازين وكانوا أًلًفا،46 وثالثني ثالثة املأمون أيام عددهم فكان وكبار،
إىل الرشيد أوالد ومن الرشيد، أوالد إىل الخالفة ولد جمال انتهى يقال: «كان وجمالهم:
يروه حتى له الناس جلس الركوب عىل عزم إذا عيىس أبو وكان عيىس، وأبي محمد
والفنون بالغناء البيت هذا أفراد من كثري أولع وقد للخلفاء.»47 يجلسون مما أكثر
الجيد، الشعر تقول وأظرفهم، الناس أحسن «من كانت املهدي بنت فَعلية الجميلة؛

نفسه. املصدر 45
.٢٥٩ :٢ املسعودي 46

.٩٦ :٩ األغاني 47
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عيىس أبو ثم صوتًا.»48 وأحسنهم الغناء، يف وأطبِعهم واإليقاعات، األلحان فيه وتصوغ
ومجالسة وجًها الناس أحسن «كان بجماله: أسلفنا) (كما املشهور الرشيد هارون بن
صيد يحب كان أنه موته: وسبب عبثًا»49 وأشدهم نادرة وأحدهم وأمجنهم وعرشة،

دماغه.»50 يسلم فلم دابَته عن فوقع الخنازير،
الرشيد)، (وزيِر الربيع بن الفضل حفيد كان فقد الخاصة؛ أوالد ذلك يف وتبعهم
يصطبح 51 مستهرتًا وماجنًا ماهًرا، مغنيٍّا الربيع بن الفضل بن العباس بن هللا عبد وهو
ورست ذكرهم. يطول كثريون وأمثالهم وخالعة. لهو عيشة ويعيش النرجس، حدائق يف
عىل ويسريون حذوهم، يحتذون فكانوا الوسطى؛ الطبقة إىل األغنياء أوالد من العدوى

منهاجهم.
فقال: الجهم ابن ووصفها القصور، تشييد وأجادوا العمارة، فن يف تفننوا

أق��ط��اره��ا بُ��ْع��ِد ع��ن وتَ��ْح��ِس��ر ال��ع��ي��وُن ف��ي��ه��ا ت��س��اف��ُر ُص��ُح��وٌن
ب��أس��راره��ا إل��ي��ه��ا تُ��ْص��ِغ��ي َم ال��نُّ��ُج��و ك��أنَّ ُم��ل��ٍك وق��ب��ُة
ث��أِره��ا ع��ن ��ر تُ��َق��صِّ ف��ل��ي��س��ت ال��س��م��اء ف��ي ث��أُره��ا وَف��وَّاَرٌه
نَ��اِره��ا َس��نَ��ا ال��ِح��ج��اَز أض��اء ب��ال��ع��راق ن��اُره��ا أُوِق��َدْت إذا
أق��ط��اره��ا َص��ْوب م��ن األرِض ع��ل��ى أْنْ��َزل��ْت م��ا ال��م��زن ع��ل��ى تَ��ُردُّ
ب��أن��واره��ا ال��ري��اَض ك��س��اه��ا ال��رب��ي��ع ك��أّن ُش��ُرف��اٌت ل��ه��ا

خدم من يسلمونني الخدم يزل «لم فيقول: الواثق قرص من شيئًا أحدهم ويصف
املنسوج بالويش الحيطان ملبسة الصحن، مفروشة دار إىل أفضيت حتى خدم، إىل
صدره، يف الواثق وإذا ذلك، بمثل ملبسة وحيطانه أرضه رواق إىل أفضيت ثم بالذهب،
جاريته، «فريدة» جانبه وإىل بالذهب، منسوجة ثياب وعليه بالجوهر، مرصع رسير عىل

إلخ.52 عود.» حجرها ويف ثيابه، مثُل عليها

.٨٣ :٩ األغاني 48

.٣٥ :٩ األغاني 49
.٩٦ األغاني: 50

.٩٧ :٩ األغاني 51
.١٢٧ :١٧ األغاني يف ترجمته انظر 52
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عىل أكل ما الشاعر العماني فوصف طعومها، وألوان وتنسيقها، املوائد يف وبالغوا
فقال: عيل، بن سليمان بن محمد مائدة

��ُم��ون53 ال��سُّ َخ��اِل��َص يُ��َس��ّق��ى ب��اَت َم��ْل��بُ��وِن ل��ُه��ْم ِب��ُف��ْرن��يٍّ ج��اءوا
ال��َم��ْط��ُح��ون ��كَّ��ِر ب��ال��سُّ ُح��ِش��يَ��ْت ق��ْد ُغ��ض��ون ِذي أْك��َوَم ُم��َص��ْوَم��ٍع
��ِخ��ي��ِن وال��سَّ ال��طَّ��ع��اِم ب��اِرِد ِم��ْن تَ��ْل��وي��ِن ِم��ْن ِش��ئْ��َت َم��ا ول��وَّن��وا
ج��وِن54 وَم��ص��ي��ٍص ُه��الٍم وم��ن ُط��ْرِدي��ن وم��ن َش��راِس��ي��َف وم��ن
ب��ال��َع��ج��ي��ِن ف��تَّ َدج��اج وم��ن َس��ِم��ي��ِن ف��ائ��ٍق أوزٍّ وم��ن
ب��ال��َج��ْوِزي��ِن ذَِل��َك وأْتْ��ب��َع��وا وال��بُ��ط��وِن ال��ظُّ��ه��ور ف��ي ف��ال��ش��ح��ُم
َوتِ��ي��ِن ��نَ��ٍب ِب��ِعَ َوف��كَّ��ُه��وا واّل��ل��وزي��ن ال��رَّْط��ِب وِب��ال��َخ��ِب��ي��ِص

وال��َه��يْ��ُروِن55 األزاِذ وال��رَُّط��ب

بيتًا فأدخلني فجئته، املغنني) (أحد مخارق بيت إىل دعيُت العتاهية: أبو ويقول
وجدي وملح، وبقل وخل سِميذ، خبز عليها بمائدة دعا ثم نظيف، فرش فيه نظيًفا
بحلواء دعا ثم اكتفينا، حتى منه فأصبنا مشوي بسمك دعا ثم منه، فأكلنا مشوي
اخرت فقال: األنبذة من وألوان56 وريحان، بفاكهة وجاءونا أيدينا وغسلنا منها فأصبنا

يتزهد. أن قبل ذلك وكان ورشبت.»57 فاخرتت منها، لك يصلح ما
ومجون خالعة من فيها يجري كان وما والرشاب، اللهو مجالس يف شئت ما وقل
بن ومسلم نواس، وأبى بشار، مثل الشعراء ودواوين األغاني، كتاب بوصفها امتأل

الوليد.58

.١٨٤ :٣ األغاني 53
وسكًرا. ولبنًا سًمنا يروي ثم يشوي، وسطه إىل مضمومة جوانبه خبز الفرني: 54

طعام الهالم: األكراد. أطعمة من نوع والطردين: البطن، عىل املرشفة األضالع أطراف الرشاسيف 55
نضجه. بعد الخل يف يُنَْقع لحم واملصوص: املصفى. املربد السكباج مرق أو بجلده عجل لحم من

السواد. إىل املائلة والجون:
التمر. من نوعان والهريون: األزاذ 56

.١٨٠ :٣ األغاني 57
و٥: بعدها وما .١٣٦ :١٠ رامني ابن وبيت ٢٤ :١٧ األغاني — رشاب ملجلس أشجع وصف انظر 58

إلخ. ١١٢
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ذلك، وغري ورشاب، وتنادر مَلٍح من مجالسه يف وأبدعوا فيه، وتفنّنوا بالغناء أولعوا
ملذهب.59 فريق كلُّ وتعصب وقديم، جديد مذهبني فيه وذهبوا

أثمانه،61 يف وتغالوا الحمام، برتبية وعنُوا فيهما60 وغلوا طرنج والشِّ بالنرد ولعبوا
ال ما منها عرف حتى زمانًا بالكالب نواس أبو ولِعب والكالب،62 بالديوك وتهارشوا
والتصوير بالنقش وأولعوا الفقراء64 حانات يف حتى القمار وانترش األعراب،63 تعرفه
مرسجة الشبل أبو ورثى نواس، وأبى بشار شعر يف كما الكأس عىل الصور رسم فكثر
يبدعون النريوز يوم الهدايا يف وأغربوا له،65 كبش كرسها بديًعا تصويًرا مصورة له
واشتهر الرقص، يجيد املوصيل إبراهيم بن إسحاق فكان ورقصوا وتصويًرا. نقًشا فيها
يزينون واألزهار إليها، الخروج وأكثروا البساتني وأحبوا جماعة.66 بالرقص عرصه يف

ذلك. أمثال من كثري إىل وعبيقها،67 لونها يف ويتغزلون موائدهم، بها
وكثر الرتف، يف املمِعن املدينة، يف العريق الفاريس العنرص وكثر النعيم، كثر
اإلماء عامة تكن لم إذ وَسفر؛ الجمال وكثر املختلفة، األصقاع من يَجلبن الجواري
قوم وشعر وصفنا، التي واملجون والخالعة اللهو إىل النزعة فقويت بحجاب، يُطاَلبن
فقادوا نواس، وأبي الغواني ورصيع بشار أمثال الناس من النزعة بهذه الشعراء من

لها. السبيل وسهلوا وألهبوها، زمامها
لهم وتزين عاطفتهم، تُرِوي الشعر من أبيات إىل بالحاجة شعروا القوم سكر إن
تشببوا وإن لغلتهم، إرواء هؤالء شعر يف رأوا رشبهم؛ يف امليض عىل وتحملهم عملهم،
القول من رصيِح يف بغيتهم فيه يجدوا أن كفيل الشعراء فِشعر فتاة غري أو فتاة يف

.٣٥ :٧ األغاني 59
.٤٠٦ :٢ املسعودي 60
.٩١ :٣ الحيوان 61
.٧٥ :٦ األغاني 62
.١٠ :٢ الحيوان 63
.١١٥ :٥ الحيوان 64

.٣٦ :٣ اآلداب زهر وانظر ٢٧ :١٣ األغاني 65
إسحاق. ترجمة يف ٥ جزء األغاني 66

.١٣٠ :١٢ األغاني 67
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شعره عنه يأخذن النساء من للمتطرفات األسبوع يف يومني يخصص وبشار كناية، غري
الناس. يف وينرشنه املاجن،

إال العرص ذلك يف الشعراء شعر ورأينا العبة، الهية الحياة رأينا إن عجب فال
فاجًرا. داعًرا منهم القليل

إذا ا جادٍّ األموي العرص يف كان الذي العراق هذا أن وهو واضحة، ظاهرة وهنا
محط هو بل الهيًا، العبايس العرص يف اآلن أصبح والحجاز68 الشام من بغريه قيس

لهوه. من تقتبس إنما األمصار وسائر الالهني، أنظار
فالعراق املال؛ األول: شيئان؛ — يظهر ما عىل — أهمها أمور ذلك يف والسبب
كل واملال — الخالفة مركز أنه بحكم — الغنية اإلسالمية اململكة أموال مصب كان
والعراق املال، يكون حيث الرتف يكون وإنما الرتف، يكون حيث يتبعه اللهو يف يشء
يف سوقه ينفق إنما — األدب ومنه — فن يف نابغ وكل جاًها، وأعزه ماًال، البلدان أكثر
لم مشهور مغٍن فأي فنه، وضاع ذكره، خمل إليه يرحل ولم غريه يف نبغ ومن العراق،
أو بجمال امتازت جارية وأي العراق؟ يف يكن لم الشعر يف نابغة وأي العراق؟ يف يكن

العراق؟ يف تكن لم غناء
أمم عليه تعاقبت فقديًما خليًطا، هللا بالد أكثر كان العراق أن الثاني: والسبب
مقِصد وكان الخالفة، حاَرضة كان العبايس العرص ويف متتابعة، ومدنيات مختلفة،
الهند من الراحلني محطَّ وكان الفرس، من األرستقراطي العنرص مسكن وكان األمم.
تاريخ جميًعا ولهؤالء جنس، كل من الرقيق أحاسن إليه يجلب وكان وغريهم. والروم
السبل ووجدوا بالعراق حلوا فلما ف، الرت يف وتفنن الحضارة، يف وإمعان اللهو، يف
العراق أخذ عام معرض ذلك من فكان حضارتها، وأنواع فنها، أمة كلُّ عرضْت ممهدة

بَقبس. العراق من األخرى البلدان وأخذت وافر، بحظ منه يشء كل من

جميعهم، الناس حاَل ليس وصفنا الذي الوصف هذا إن نقول: أن الحق من ولكن
من عرص أي يف األمم من ألمة ذلك كان وما هازلني، كلُّهم وال أغنياء كلُّهم كانوا فما
يحيا كله العراق كان وال ومالهيه، العراق هو كله اإلسالمي العالم كان وما العصور،

.٢١٥ ص اإلسالم، فجر 68
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إىل اللهو من رضب من صحفه يف وتنقلت األغاني، كتاب قرأت أنت فإن الحياة؛ هذه
يمثل ذلك أن تظن فال ومجونًا، خمًرا أكثره فرأيت نواس أبي ديوان قرأت أو رضب،
ووجوهها املتعددة، نواحيها من واحدة ناحية يمثل هو إنما بأجمعها، العرص حياة
اللهو موطن عرص كل يف واملغنون املغنني، طبقات يف ألف أنه األغاني وعذر املختلفة،

املجون. وبيئة
يف الكاذبة األخبار وضع وهو: خلدون ابن له فِطن أمر عىل ننبه أن نريد أننا عىل
هم وليكسبوا عليها، ِليغروهم املالهي أخبار يف يبالغون فكانوا الكرباء، إىل تقربًا املالّذ

نحوهما. أو جاًها أو ماًال ذلك وراء من

ال��نَّ��اِس! ِس��وى ِف��ي��َه��ا تَ��ْط��لُ��بُ��ه م��ا ُك��لِّ وِم��ْن وِوْل��َداٌن ُح��وٌر

آخر: ويقول

وتَ��ْج��ِري��ِب خ��بْ��َرٍة م��ا بَ��ْع��ِد م��ن ِب��َه��ا وال��ُم��َق��اَم ب��غ��داَد أُذُمُّ
ِل��َم��ْك��ُروِب69 ف��رج��ٌة وال َخ��يْ��ٌر ل��ُم��ْخ��تَ��ِب��ط ُس��كَّ��ان��ه��ا ع��ن��د م��ا
ت��ت��ري��ٍب ب��ع��د م��ن ث��الٍث إل��ى ب��ي��ن��ه��ُم��و ال��ُم��َق��ام ب��اِغ��ي ي��ح��ت��اُج
أي��وِب وَص��بْ��ُر نُ��وٍح وُع��ْم��ُر ل��ُه ت��ك��وَن أن ق��اروَن ك��ن��وُز

عاينوا ما الكراهية يف وعّلتهم والزهاد، والصالح الورع أهل من جماعة كرهها كما
يَتمثل: بغداد عنده ذكرت إذا الصالحني بعض وكان والعسف، والظلم الفجور من بها

ال��زّه��اِد ف��ي يُ��َع��دُّ وأم��س��ى س ال��ن��ا ف��ي ��َك ال��تَّ��ن��سُّ أظ��ه��ر ل��م��ن ق��ل
ال��ُع��بَّ��اد م��ن��زَل ب��غ��داُد ل��ي��س ف��ي��ِه وال��ت��واض��َع ال��ث��غ��َر اْل��زم

معرفة. غري من الناس يستجدي من املختبط 69
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��يَّ��اِد70 ال��صَّ ل��ل��ق��اِرِئ وُم��نَ��اٌخ م��ح��لٌّ ل��ل��م��ل��وِك ب��غ��داَد إن

يقيم أن ملؤمن ينبغي ال املتقني؛ عىل ضيقة «بغداد الحارث: بن برش ويقول
بها.»71

ارتفاع يف سببًا األقطار خراج من إليها يحمل ما ووفرة بالعراق األموال كثرة كانت
ذلك، العتاهية أبو شكا وقد الفقراء، يبئس فإنه األغنياء احتمله إن وذلك األسعار،

فقال: دقيًقا تصويًرا وصوره

م��ت��وال��يَ��ْه ن��ص��ائ��ًح��ا َم اإلم��ا ع��ن��ي م��ب��ل��غ َم��ْن
ع��ال��ي��ة ال��رَّع��يّ��ِة أس��ع��ار اَر األْس��َع��ـ أَرى إن��ي

فروًقا الطبقات بني الفروق كانت وال متفاوتًا، توزيًعا موزعة الدولة أموال تكن لم
عىل يُنفق الدولة مال من فكثري الطبقات، بني سحيقة هّوات هناك كانت إنما طفيفة،
املقربني عىل جزاًفا ينفقون وهم الدولة، وعمال األجناد ورؤساء واألمراء الخالفة قصور
من درجة يف وهؤالء إليهم، ومن تجار وطبقة وأتباع وجواٍر، ومغنيني وعلماء أدباء من
أرباب تعجب بغداد كانت والبؤس. الفقر فيهم يفشو الشعب وعامة األوىل، دون الثروة

ونعيم: وهناءة رغد عيش من فيها يجدون ملا األموال
ونعيم. وهناءة رغٍد عيش من فيها يجدون ملا األموال بأرباب تعِج بغداد كانت

األرض؟ ج��ن��ة أن��ه��ا داًرا ك��ب��غ��داد وال��ع��رض األرض م��ن ط��وٍل ف��ي أع��اي��ن��ت
غ��ض وال ص��اٍف غ��ي��ر س��واه��ا وع��ي��ش ع��وده واخ��ض��ّر ب��غ��داد ف��ي ال��ع��ي��ش ص��ف��ا
ب��ع��ض72 م��ن أم��رأ األرض وب��ع��ض َم��ريء غ��ذاءه��ا إن األع��م��ار ب��ه��ا ت��ط��ول

بغداد. مادة يف ياقوت معجم 70

يرى كان بعضهم أن منها لها، العلماء لكراهية أخرى أسبابًا الخطيب روى وقد ٥ :١ بغداد تاريخ 71

ذمها. يف وردت ألحاديث سكناها يحب ال كان من منهم أن ومنها مغصوبة، أرضها أن
.٦٨ :١  بغداد تاريخ 72
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العيش يستطيعوا ولم رحبت، بما بغداد عليهم فضاقت الحاجة وذوو الفقراء فأما
بها: املقام وال فيها

ب��أْنْ��َف��اس��ي ِم��نً��ى َنَ��ِس��ي��ُم��َه��ا آخ��ذٌ ِط��ي��بُ��ه��ا داٌر ب��غ��داٌد
وإْف��الِس َف��ْق��ٍر ف��ي ي��ب��ي��ت الِم��ِرٍئ ال ل��ل��م��وِس��ِر تَ��ْص��لُ��ح
وَوْس��َواٍس َه��مٍّ ذا أص��ب��َح ال��ِغ��ن��ى ربُّ ق��اروُن ح��لَّ��َه��ا ل��و
ال��ك��اس��ي ل��ل��ّط��اِع��ِم ع��اِج��َل��ٌة َل��كِّ��نّ��َه��ا نُ��وع��ُد ال��ت��ي ه��ي
ف��اش��ي��ْه ��ُروَرة ال��ضَّ وأرى نَ��ْزرًة ال��م��ك��اس��َب وأرى
وغ��ادي��ة ت��ُم��رُّ ئ��ح��ًة را ال��دَّْه��ر ُغ��ُم��وَم وأرى
ال��خ��ال��ي��ة ال��ب��ي��وِت ف��ي م��َل واألرا ال��ي��ت��ام��ى وأرى
وراج��ي��ه إل��ي��ك ي��س��م��و ي��زل ل��م راٍج بَ��يْ��ن ِم��ن
ع��ال��ي��ه ِض��ع��اٍف ب��أص��واٍت َم��ْج��َه��دًة ي��ش��ك��ون
ال��ع��اف��ي��ه لُ��ق��وه م��م��ا ي��َرْوا ك��ي ِرف��دك ي��رُج��ون
ال��ب��اك��ي��ة ل��ل��ع��ي��ون غ��ي��ُرك ل��ل��ن��اس يُ��ْرتَ��َج��ى م��ن
ط��اوي��ة وت��ص��ب��ح ت��م��س��ي ٍع ُج��وَّ ُم��ص��ب��يَ��ات م��ن
م��اه��ي��ة ه��ي ُم��ل��م��ة ب ك��ر ل��دف��اع يُ��رت��ج��ى َم��ْن
ال��ع��اري��ة ل��ل��ج��س��وم ِت ال��ج��ائ��ع��ا ل��ل��ب��ط��ون م��ن
ال��ع��اف��ي��ة ع��ِدم��َت وال ََت ف��ِق��ْد ال ال��خ��الئ��ف اب��َن ي��ا
زاك��ي��ة ف��روٌع ل��ه��ا ِت ال��طَّ��ي��ب��ا األص��وَل إن
ش��اف��ي��ة73 ال��رع��ي��ة م��ن إل��ي��ك أخ��ب��اًرا أل��ق��ي��ُت

الخلفاء عطاء ألن ذلك عني؛ طرفة يف ويذهب عني، طرفة يف يأتي أن عرضة املال كان
عند كذلك تقف ال لألموال ومصادرتهم حد، عند يقف ال كان ذاك إذ والوالة واألمراء
الجواب أو الطيبة، الكلمة أو الشعر بيت أو املغني، غمة من أحدهم يعجب قد حد،

املال! ويصادر الدم، فيهِدر ذلك يكره وقد األلوف، َفيهب الحسن
السلطان؟ إىل بأدبك تتقرب ال لم سئل: فقد عرصه يف الحالة هذه العتَّابي وصف
وال يشء، غري يف السور من ويرمي يشء، غري يف آالف عرشة يعطي رأيته «ألني فقال:

.٣٠٤ ص العتاهية، أبي ديوان 73
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ويتوهم فيخاف املهدي، رسول يدعوه الضبي وامّلفضل أكون!»74 الرجلني أي أدري
عليه، فرد سلم يديه بني َمثل فإذا للموت استعداًدا ثوبني ويلبس يتطهر ثم به، السعاية
فلما أخرى، مسائل سأله ثم أفخر، العرب قالته بيت أي عن سأله جأشه سكن فلما
وحكى درهم.75 ألف بثالثني لهم فأمر دينه إليه فشكا حاله عن سأله الجواب أحسن
أمره يف جالس هو بينا املنصور وزير املوِرياني أيوب أبا أن الحيوان: كتابه يف الجاحظ
نقض ذعًرا وذُِعر رأسه، عصافري وطارت لونه، فامتقع جعفر أبي رسول أتاه إذ ونهيه
لطيف إنك له: وقلنا حاله من فتعجبنا الوجه، طْلق عاد ثم فؤاده، واستطار حبوته،
مثًال لكم سأرضب فقال: الوجل؟ واستفزعك الذعر بك ذهب فلم املنزلة، قريب الخاصة،
قال: منك! وفاء أقل يشء األرض يف ما للديك: قال البازي أن زعموا الناس: أمثال من
أكفهم، عىل فأطعموك أيديهم عىل خرجت ثم فحضنوك، بيضة أهلك أخذك قال: كيف؟
وصحت، وضججت وهاهنا هاهنا طرت إال أحد منك يدنو ال رصت كربت إذا حتى
فأجيء الهواء يف صيدي فآخذ عني يَُخّىل ثم وأّلفوني، فعلموني، الجبال من أنا وأُِخذُْت
من رأيت ما مثَل سفافيدهم يف البزاة من رأيت لو إنك الديك: له فقال صاحبي! إىل به
ما مع خويف من تتعجبوا لم أعلم ما علمتم لو أنتم ولكنكم مني. أنفر لكنت الديوك،

حايل.»76 تمكن من ترون
فأبى، خالد أبي بن أحمد عىل الوزارة عرضت سهل بن الفضَل املأمون قتل وملا

حاله.77 وسلمت للوزارة تعرض أحًدا أر لم وقال:
الخرب: صاحب ويقول بالعدول، تصح لم ولو املأمون إىل األخبار يرفعون «وكانوا

مرتني.»78 أو مرة إال السنة يف ذلك يتهيأ لم بالعدول يثبت ما إال نرفع لم لو
فقال: فيه يدعى يكن لم يوم يف الواثق إىل بُْسُخنَّر بن الحارث بن محمد ودِعي
رأي يف حدثت قد بلية أو بي، سعى قد ساٍع يكون أن وخفت شديد فزع داخلني

.١١٢ :١ املستطرف 74
بعدها. وما ١١٦ :١٤ األغاني يف بطولها مذكورة القصة 75

.١٣٢ :٢ الحيوان 76
.٢١٥ طيفور 77

.٦٨ طيفور 78
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آالف بعرشة له فأمر غناه أن النتيجة وكانت إلخ، أردت.» بما فتقدمت عيل، الخليفة
وتخوت.79 درهم

املنصور وكان املنصور، جعفر أبي إىل عمران» بن «الفضيل له يقال برجل ووِيشَ
برجلني، املنصور فبعث بجعفر، يعبث أنه به ويش أمره، ووىل جعفر ابنه كاتب جعله
ال وقال: به أمرهما يعلمه جعفر إىل وكتب وجداه، حيث الفضيل يقتال أن وأمرهما
عفيًفا رجًال الفضيل وكان عنقه! فرضبا قتله، من تفرغا حتى جعفر إىل الكتاب تدفعا
فوجه عليه. عجلت وقد به، رمي مما الناس أبرأ كان الفضيل إن للمنصور: فقيل دينًا!
يجف أن قبل الرسول فقدم يقتل. أن قبل أدركه إن درهم آالف عرشة له وجعل رسوال
رجل قتل يف املؤمنني أمري يقول «ما سويد: ملواله وقال جعفر ذلك استنكر وقد دمه،
يشاء ما يفعل املؤمنني أمري هو سويد: فقال جناية؟ وال جرم بال مسلم دين عفيف

إلخ.80 يصنع.» بما أعلم وهو
وِجد قوم ولهو آخرين، وبؤس قوم رفاهية من وصفنا التي الحياة هذه أنتجت

العرص: هذا تاريخ يف ظاهرتني حركتني آخرين؛
سبب يف الطربي يقول ببغداد. الفساق عىل للنكري املتطوعة فرقة ظهور أوالهما:
أذى الناس آذوا والكرخ ببغداد كانوا الذين والشطار الحربية81 فساق «إن ظهورهم:
سلطان ال الطرق، من والنساء الغلمان وأخذ الطريق، وقطع الفسق، وأظهروا شديًدا
يقدر فال ِبطانته وكانوا بهم، يعتز كان السلطان ألن منهم، ذلك عىل يقدر وال يمنعهم،
يف الفساد من أظهروا قد وما ذلك، الناس رأى فلما يركبونه. فسق من يمنعهم أن
كل صلحاء قام عليهم يغري ال السلطان وأن الطريق، وقطع والبغي والظلم األرض

إلخ.» … بعض إىل بعضهم فمىش درب وكل ربض،
الدريوش خالد وهو أحدهما: فأما برنامج، زعيم لكل زعيمان، الحركة لهذه وكان
يطلب فهو السلطان، عىل يثور ال ولكنه املنكر عن وينهى باملعروف يأمر أن فربنامجه
األنصاري، سالمة بن سهل اآلخر: والزعيم للحكومة، الطاعة حدود يف ويتواله اإلصالح،

.١٨٤ :٣ األغاني 79
.٣١٧ :٩ الطربي يف بطولها الحكاية اقرأ 80

حرس صاحب هللا عبد بن حرب إىل نسبت بغداد مدينة من الغربي الجانب يف محلة الحربية 81
املنصور.
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ومقاتلة وسنته، هللا بكتاب والعمل كذلك، املنكر عن والنهي باملعروف، األمر برنامجه
وكان كثري خلق تبعهما إنه الطربي: ويقول غريه. أو سلًطانا كان، من كائًنا خالفه، من
السالح عليه ونصب وآجر بجص برًجا داره باب عىل عمل هذا سهًال أجاب من كل
عليهما بالقبض أمرهما انتهى وقد ٢٠٢٠هـ وسنة ٢٠١ سنة ذلك وكان واملصاحف،

وحبسهما.82
الدين أهل «توافر خلدون: ابن يقول كما الحركة هذه إىل دعا الذي أن وظاهر
وتخمد حينًا تبدو الحركة هذه استمرت وقد عاِديتِهم.» وكف الفساق منع عىل والصالح
مما املنكر عن والنهي باملعروف لألمر كذلك تدعو الحنابلة فرقة بعدهم جاء فقد حينًا،

ذكره. يطول
ال نفوسهم أن ورأوا الغنى، من يئسوا قوًما أن ذلك الزهد؛ حركة ثانيتهما:
يرضون القناعة إىل فلجئوا ففشلوا ذلك حاولوا أو الجاه، ذوي من للقرب تطاوعهم

يكون! ما فأِرد تريد ما يكن لم إذا وقالوا: عليها، أنفسهم
نالت إذا النفس أن ورأوا لها، حد ال شهوات من رأت ما نفوسهم عافت وقوًما
وعقبات، متاعب شهوة كل إىل وللوصول وشهوات، شهوات أمامها تفتحت طمحت ما

القائل: مع وقالوا يقمعوها، أن ففضلوا

اس��ت��َق��رَِّت وإال ت��اَق��ْت أُه��ِم��َل��ت ف��إن ال��ف��ت��ى يَ��ْج��َع��لُ��ه��ا ح��ي��ُث إال ال��ن��ف��ُس وم��ا

اآلخر: مع أو

تَ��ْق��نَ��ُع ق��ل��ي��ل إل��ى تُ��َردُّ وإذا ��بْ��تَ��ه��ا َرغَّ إذا راغ��بَ��ُة وال��ن��ف��ُس

فلم مال؛ أو جاه أو منصب يف عنيفة صدمة صدموا أو حب، من يئسوا وقوًما
فقدوا. عما به ويتسلون به، ويأنسون إليه يركنون الزهد إال يجدوا

كما يقولون الحساب، وسهولة املؤونة، خفة من الزهد يف ملا تدينًا زهدوا وكثريًا
له وليس ويميس غداء، عنده وليس الرجل يصبح أن «يعجبني واسع: بن محمد قال

.١٣٤ ص خلدون ابن ومقدمة و٢٤٨، ٢٤١ ص ١٠ جزء الطربي، يف عليهم الكالم انظر 82
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ذكر من وأكثروا الشهوات، عن نفوسهم رصفوا هللا!» عن راٍض ذلك مع وهو عشاء،
أن ورفضوا يفنى، ما عىل يبقى ما وآثروا املوتى، يف أنفسهم وعدوا والقبور، املوت
بن إبراهيم فعل كالذي بالقليل، وقدموا وال، أو خليفة من عطاء ألخذ أيديهم يمدوا
أن ورفض امللح، عدم وربما وملح، يابسة ِكرس عىل عمره أكثر عاش الحربي؛ إسحاق
وأربعة درهًما كله رمضان شهر يف مرة وأنفق املعتضد، إليه بها بعث دينار ألف يأخذ

ونصًفا.83 دوانيق
نواس وأبو بشار كان وكما نؤرخه، الذي العرص يف منها كان األصناف هذه كل
نزعة عن يعرب العتاهية أبو كان نارها ويرضمون اللهو، نزعة يمثّلون وأرضابهما

اللهو: إىل الدعوة يف نواس أبو قال فإن الزاهدين؛ نخلة ويروي الزهد،

ال��َق��ب��ي��ِح م��أُثُ��وُر َع��َل��يَّ َوَه��اَن ال��َج��ُم��وِح َط��ْل��َق ال��ه��وى م��ع َج��َريْ��ت
ال��ف��ص��ي��ح ب��ال��وتَ��ر ال��نّ��ْغ��م ِق��َراَن اّل��ل��ي��ال��ي ع��اري��ة أّّل��دَّ َوَج��دُت
ُط��ل��وِح ب��ِذي ال��خ��ي��اُم ك��ان م��ت��ى َغ��نّ��ت ِش��ئ��ُت م��ا م��ت��ى وُم��س��ِم��ع��ة
��ب��وح ال��صَّ ُع��َرى ال��َغ��بُ��وق ب��ُع��َرى وِص��ْل ي��ب��ق��ى ل��ي��س ش��ب��اٍب م��ن تَ��َم��تَّ��ْع

العتاهية: أبو قال

زاوي��ْه ف��ي ت��أُك��ل��ه ي��اب��س خ��ب��ٍز رغ��ي��ُف
ص��اف��ي��ْه م��ن تَ��ْش��َرب��ُه ب��ارٍد م��اء وك��وُز
خ��ال��ي��ْه ف��ي��ه��ا ن��ف��ُس��َك ض��ي��ق��ٌة وغ��رف��ٌة
ن��اح��ي��ًه ف��ي ال��ورى ع��ن ب��َم��ْع��ِزل م��س��ج��ٌد أو
ب��س��اِريَ��ْه م��س��ت��ن��ًدا دف��ت��ًرا ف��ي��ه تَ��ْدُرُس
ال��خ��ال��ي��ًه الُ��ق��ُرون ِم��ن م��ض��ى ب��م��ن ُم��ْع��تَ��ب��ًرا
ال��ع��ال��ي��ْه الُ��ق��ُص��ور َف��ْيء ف��ي ��اع��ات ال��سَّ م��ن خ��ي��ٌر
ح��اَم��ي��ْه ِب��ن��اٍر تُ��ْص��ِل��ي ع��ق��وب��ٌة ُتُ��ْع��ِق��بُ��ه��ا

.١ جزء لياقوت األدباء معجم يف ترجمته انظر 83
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ب��ح��اِل��ي��ْه ُم��ْخ��ِب��رٌة وص��يّ��ِت��ي ف��ه��ذِه
ك��اف��ي��ْه َل��َع��ْم��ري ت��ل��ك يَ��ْس��َم��ُع��ه��ا ل��م��ن ط��وب��ى
ال��ع��ت��اه��ي��ة أب��ا يُ��دع��ى م��ش��ِف��ق ِل��نُ��ْص��ِح ف��اس��م��ع

أحدهما يفضلون وليسوا العتاهية، أبو أم نواس أبو أشعر، أيهما يتنازعون والناس
فريق وكل خاصة، نزعة يمثل كالهما وإنما الفنية، الناحية إىل استناًدا الحقيقة يف

نزعته. وجّىل نفسه، عن َ َعربَّ من يفضل

وفنية. وأدبية علمية نتائج بها أملمنا التي االجتماعية للحالة كان
وقلة عطاياهم ووفرة إليهم، ومن والوالة الخلفاء يد يف األموال غزارة أن ذلك: من
أحضان يف إال تزهر ال الشعر ومنها الجميلة الفنون جعلت سواهم؛ يد يف األموال
الرجل شعور يفيض أن املعقول من كان قد جوِهم. غري يف وتذبل إليهم، ومن الخلفاء
غليانه، من ويخفف شعوره، من يهدئ بالشعر فينطق نفسه وتغيل عواطفه وتهيج
من وكان الثواب. يف مطمحه كل هو وهذا الفنية، لعاطفته إرواء إال ذلك من يرجو ال
ولكن شقاء، أو ورخاء غنى، أو فقر يف الفني، لنهمه إشباًعا الفنّان يجيد أن املعقول
وأبياتًا الفن من قليًال أن رأى وأكثرهم الفني، السمو هذا عندهم كان قليًال أن يظهر
يحلم ال ما األموال من عليه تدر الفن ذوق ال املمدوح ذوق فيها لوحظ إذا الشعر من
األمري، أو الخليفة هوى يطلب فاندفع َكفاف، عيشة عاش عاطَفته أرىض إذا وهو به،
األيام بأبوابها يقفون القصور، نحو النادر، القليل إال كله، التيار وجرى السيل وسال
وطرفة الزينة، أدوات من أداة والفنانون الشعراء وأصبح لهم، يُؤذن حتى والشهور،
هو من يرى هؤالء من فمن العذر، بعض ذلك يف ولهم والقصور، الدور بها تَُحّىل جميلة
ثم درهم، آالف عرشة فينال أمري مدح يف ثالثة أو بيتني يعمل — وًفنٍّا شعًرا — منه أقل
الشأن كذلك مجراه؟ ويجري مسلكه يسلك أن عن ويرتفع همته، وتسمو نفسه تقوى
أكثر كان الرشيد من املوصيل إبراهيم أخذ ما مجموع إن األصفهاني: يقول الغناء، يف
يمدح، شاعًرا فيها تجد حتى األغاني من صفحة تقرأ تكاد وال دينار.84 ألف مائتي من

صحيح. فاألساس املبالغة من القصص هذه يف كان ومهما تمنح! وألًوفا

.٢٠ :٥ األغاني 84
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باب وهو املديح، هو الشعر فيه يصب مجرى أكرب أصبح أن هذا نتائج من كان
السائغة معانيه يصوغون الشعراء وتعاقب الصحيح، الشعر عن نظرنا يف يكون ما أبعد
عاطفة وصف من األخرى األبواب بينما منها، نقطة آخر ارتشفوا حتى السائغة، وغري
ا مسٍّ إال تمس لم ذلك ونحو الزهور، وجمال الطبيعة بجمال لشعوٍر وتحليل سامية،

رقيًقا.
إال يؤرخ ال يكاد العرص هذا يف والفن األدب مؤرخ أن أيًضا هذا نتائج من وكان
وكل له، يؤبه يكاد ال وفنها خفيف، أدب فأدبها والحجاز والشام مرص فأما العراَق،

العراق. إال لسلعته مشرتيًا يجد ال فن أو شعر يف نابغ
اللهو، نزعة تمثيل؛ خري البارزتني النزعتني هاتني يمثل أصبح األدب أن ونرى
يف ذلك وتجد إليهما، وما والنسيب الخمر يف قيل فما اللهو نزعة فأما الزهد، ونزعة
الزهد؛ نزعة وأما األغاني. كتاب ويف الوليد، بن ومسلم نواس أبي أمثال الشعراء دواوين
وفعلهم. قولهم ومأثور الزهاد حياة يف قيل وما والحساب، والبعث املوت يف قيل فما
الجزء يف الجاحظ فنرى ِحكمهم؛ وتروي نفسيتهم ترشح الطِّوال الفصول وعقدت
«نبدأ أوله: يف يقول الزهد» «كتاب يْعنونه كتابا يضع والتبيني البيان كتاب من الثالث
ومواعظهم.» أخالقهم ذكر من وبيشء الزهد، يف النساك كالم من بيشء وعونِِه هللا باسم
الحياة، يف زهدوا الذين الناس من الفريق هذا تغذّي والقصص األقوال هذه وصارت
ركنًا الزهد باب ويجعلون منواله، عىل ينسجون بعده األدب يف املؤلفني نرى وأصبحنا
وابن األخبار، عيون كتابه يف للزهد بابًا كذلك يخصص قتيبة فابن األدب؛ أركان من
النقيض عىل هي حياة تّمثل فرتاها الفصول هذه وتقرأ وهكذا، الفريد العقد يف ربه عبد

اللهو. من
فأما التعبري؛ هذا صح إن دنيوي وعلم ديني، علم علمان: هناك كان فقد العلم أما
واألمراء الخلفاء َكنف يف كذلك نما فقد وفلك، ورياضة وطب فلسفة من الدنيوي العلم
أو أمري له كان إال العلوم هذه من علم يف العرص ذلك يف عامًلا تجد أن وقلَّ واألغنياء،

العيش. من سعة يف نسبيٍّا كانوا ولذلك بمعونته، يِمده َغِني
القصور خارج وأزهر فنما غالبًا، أخرويٍّا عليه الباعث كان فقد الديني العلم أما
العلم من النوع هذا نمو يكن لم أيًضا هذا أجل ومن والحديث، التفسري كعلم أيًضا،
فإذا إقليم، وكل قطر كل يف الديني، الباعث حيث تجده بل العراق، عىل قاًرصا وإزهاره
والحجاز والشام ملرص أرخت اللغة، علوم أو الحديث، وعلوم القرآن لعلوم أرخت أنت
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وبؤًسا مدقًعا، فقًرا أكثرهم يف فرتى العلماء هؤالء تراجم وتقرأ للعراق، أرخت كما
تحىص. ال ذلك وأمثلة بالقليل، ورىض واضًحا،

يف ِجد من العلماء لهؤالء كان ما وصف العلمية الحركة يف الكالم عند وسيأتي
املثل ويُعد اإلعجاب، إىل يدعو مما شديد؛ فقر يف بعيد، وسفر نصب، واحتمال طلب،

العلمية. للحياة األعىل
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اإليامن وحياة الزندقة حياة

فيها وحياة ورخاء، ونعيم ومجون، لهو فيها حياة السابق الفصل يف رأينا قد كما
القلب حياة هي الحياة؛ من أخرى ألوانا الفصل هذا يف نرى وشقاء؛ وبؤس وزهد جد
اإليمان وبني واإللحاد، والزندقة الشك بني رصاعا فنرى والدين، والعاطفة والعقل،
يف أننا الحركتني هاتني تاريخ نقرأ ونحن إلينا ويخيل الصادق. واالعتقاد الخالص
رسية ووسائل ومكايد فخدع الحروب؛ وسائل كل فيه تستخدم مَستِعر، قتال موقف
أحيانًا، بالحجج ومقارعة مجالس وعقد أحيانًا، للدماء وسفك السيف إىل ولجوء أحيانًا،
وبما وأوهام، شكوك من يثريون بما امللحدون فيه ينترص يوم ِسجال؛ الحرب ثم
تحت ا، رسٍّ الغواية طريق استعملوا ظاهًرا عجزوا فإن وشبان، ناشئة من يضللون
فينكلون املؤمنون فيه ينترص ويوم ذلك، نحو أو اإلسالم عىل الغرية أو التشيع، مظهر
ينقضون كتب من يؤلفون بما ثم وترشيًدا، قتًال بهم ويوقعون تنكيًال، بامللحدين

حججهم. ويبطلون شبههم،
الحروب بتسجيل ُعنوا كما ووقائعها الحرب هذه بتسجيل املؤرخون يُْعَن لم ولكن
أن عناء يف يستطيع قد مبعثرة، نتف عىل الكتب ثنايا يف الباحث يعثر إنما السياسية،

الحلقات. متصلة سلسلة منها ويكون ِوحدة، منها يؤّلف
األلسنة، عىل «الزندقة» كلمة تردد نؤرخه الذي العرص هذا يف نالحظ الزندقة:
فهم دقيًقا؛ تنبًها املعنى هذا إىل العام الرأي وتنبه وباطًال، ا حقٍّ بها الناس اتهام وكثرة
أو بالزندقة، أجله من يتهمونه فيه يشء إىل يلتفتون ما فرسعان الشاعر شعر يسمعون
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فريمونه بها أشار إشارة أو هزًال، أو ا َجدٍّ قالها كلمة أو إنسان، من صدر فعًال يرون
بالزندقة.1

وجدنا العبايس، والعرص األموي العرص يف الكلمة هذه انتشار بني قارنا إذا ونحن
فمثًال شائًعا؛ فاشيًا العبايس العرص ويف نادًرا، قليًال األموي العرص يف الكلمة استعمال
العرص يف بالزندقة امللك عبد بن يزيد بن الوليد مؤدب األعىل عبد بن الصمد عبد اتُِّهَم
العبايس العرص يف أما نادر، قليل هذا ولكن كذلك، يزيد بن الوليد واتهم األموي،

كثريون. بها واملتهمون مستفيضة، بالزندقة فاألخبار
تقرتن إنما اإللحاد) أو الشك (وهو معانيها بعض يف الزندقة أن ذلك: يف والسبب
كان الذي العلم أن ذلك وأظهر، أبني العبايس العرص يف وهو العلمي، بالبحث عادة
الكريم، للقرآن وتفسري للحديث جمع من الديني؛ العلم كان األموي العرص يف شائًعا
الزندقة، عىل تبعث شكوًكا النفوس يف تثري ال وهذه منهما. الرشعية األحكام واستنباط
يف األساسية املسائل حول الديني والجدال الكالم، مذاهب الشكوك هذه يثري قد الذي إنما
والصورة، املادة يف وأفالطون أرسطو يبحثه الذي النحو عىل الفلسفي والبحث األديان،
يف قليلة كانت األشياء وهذه ذلك. إىل وما والعرض، والجوهر يتجزأ ال الذي والجزء

العبايس. العرص يف ا جدٍّ وفرية وهي األموي، العرص
العباسيني إىل األمويني من الخالفة انتقال أن رأوا الفرس بعض أن هو ثاٍن وسبب
هي أخرى يد إىل األموية) اليد (وهي عربية يٍد من انتقلوا فقد مطالبهم؛ يحقق لم
يف وحقيقتها، مظهرها يف فارسية الحكومة تكون أن نفوسهم ومطمح العباسيني، يد
يعملون فأخذوا سلطانه، يف واإلسالم يتحقق ال ذلك أن ورأوا ودينها، ولغتها سلطتها
من فكان يمكن، لم إذا وخفية أمكن، إن ظاهًرا واملزدكية والزرادشتية املانوية لنرش

الزندقة. فشو ذلك
يف فالحكم العرب، دولة كانت — قدمنا كما — األموية الدولة أن ذلك إىل يضاف
تعرف ال والعرب مضطهدون. أذالء واملوايل عرب، ورجالهم ووالتهم لهم، وامللك أيديهم
الدولة أتت فلما دينهم، وإىل ملكهم إىل مطمئنون فهم إليها؛ تميل وال كثريًا، الزندقة
عىل وغلبوا أيديهم، يف السلطان أكثر وأصبح الفرس، وخاصة املوايل، انتعش العباسية

.١٢٨ ص فانظره الزندقة، كلمة اشتقاق يف املختلفة األقوال اإلسالم فجر يف بينا 1
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ال وكانوا اإلسالم، اعتنقوا ملا جميًعا ينسوها لم سابقة ديانات لهم كانت وقد العرب،
سياسيٍّا يتحرروا أن األول همهم وكان بكلمة، ينبِسوا أن األموي الحكم يف يجرءون
والزندقة الدين. ال للسياسة وتدابريهم واجتماعاتهم الرسية دعواتهم فكانت دينيٍّا، ال
رءوسهم يف تلعب بدأت وَغلبوا واطمأنوا نجحوا فلما السياسة، يف ال الدين يف هي إنما

الزندقة. فكانت والجديدة القديمة الديانات
الطربي: فيذكر املنصور، جعفر أبي عهد يف باملجان مقرونًا الزنادقة اسم نرى
عجرد، حماد فيهم فكان واملجان، بالزنادقة العباس أبي بن محمد مع وجه «املنصور
الناس.»2 إىل يبغضه أن بذلك أراد وإنما املجون، منهم يظهر بالبرصة معه فأقاموا
أن واملجان بالزنادقة إحاطته من فأراد للخالفة، مرشًحا العباس أبي بن محمد وكان
نظر لفت يف سببًا كان ذلك ولعل املهدي، ابنه يرشح أن له فيتسنى الناس، يكرهه
الخالفة، عن له مبِعدا منهم العباس أبي بن محمد قرب كان فقد الزنادقة، إىل املهدي

باضطهادهم! الناس وإىل هللا إىل هو فليتقرب
— سياسته وكانت اضطهادهم، يف إمعان املنصور عن يعرف لم حال كل عىل
املسائل أظهر من كان املهدي جاء فلما فقط. الظاهرة الفتن قمع — يظهر ما عىل
سماه أمرهم إليه وكل رجًال عني فقد عنهم؛ والفحص بالزنادقة، تنكيله تاريخه يف
صاحب حمدويه معه كان البرصة املهدي نزل «ملا األغاني: يف يقول الزنادقة». «صاحب

التلف.»3 رضب ارضبه وقال: بشاًرا، إليه فدفع الزنادقة،
بشارا.»4 فرضب الزنادقة صاحب الجبار) (عبد املهدي «أمر آخر: موضع يف وقال
وينكل عنهم، يبحث أمرهم، إليه يعهد خاص رجل بتعيني فيها نسمع مرة أوُل وهذه
والبحث الزنادقة، طلب يف املهدي جد وفيها :١٦٧ سنة حوادث يف الطربي ويقول بهم.

الكلواذي».5 «عمر أمرهم ووىل وقتلهم، اآلفاق يف عنهم
الدين عن واملداهنني امللحدين قتل يف أمعن «إنه املهدي: يف املسعودي ويقول
وابن ماني، كتب من انترش ِلما خالفته يف باعتقاداتهم وإعالنهم أيامه، يف لظهورهم

.٣٠٨ :٩ الطربي 2
.٧٣ :٣ أغاني 3
.٧٢ :٣ أغاني 4
.٩ :١٠ طربي 5
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والفهلوية الفارسية من وترجمه وغريه، املقفع بن هللا عبد نقله مما ومرقيون؛ ديصان6
زياد، بن ويحيى عجرد، وحماد العوجاء7 أبي ابن ذلك يف صنف وما العربية، إىل
الزنادقة، بذلك فكثر واملرقونية، والديصانية8 املانوية املذاهب تأييد من إياس بن ومطيع
من البحث أهل من الجدليني أمر من أوَل املهدي وكان الناس. يف آراؤهم وظهرت
وغريهم، الجاحدين من ذكرنا ممن امللحدين عىل الرد يف الكتب بتصنيف املتكلمني

للشاكني.»9 الحق فأوضحوا امللحدين شبه وأزالوا املعاندين، عىل الرباهني وأقاموا
ومحاكمتهم، عنهم للبحث إدارة إنشاء الزنادقة؛ نحو بعملني املهدي قام إذن

عليهم. للرد الكتب وتأليف ملناظرتهم، علمية هيئة وإنشاء
ينصح أن ينس لم حتى الفئة، بهذه االهتمام شديد املهدي كان فقد الجملة؛ وعىل
الهادي) ابنه (هو ملوىس قال املهدي «أن يذكر: فالطربي بهم، ينكل أن األمر قلِّد إذا ابنه
يا بصلبه: وأمر عنقه فرضب يتوب، أن فأبى فاستتابه زنديق إليه قدم وقد يوًما
فرقة فإنهم ماني)؛ أصحاب (يعني العصابة لهذه فتجرد األمر هذا لك صار إن بني
ثم لآلخرة، والعمل الدنيا، يف والزهد الفواحش، كاجتناب حسن ظاهر إىل الناس تدعو
ثم وتحوبًا، تحرًجا الهوام قتل وترك الطهور، املاء ومس اللحم، تحريم إىل تخرجها
نكاح هذا بعد تبيح ثم الظلمة، واآلخر النور، أحدهما اثنني عبادة إىل هذا من تخرجها
ضالل من لتنقذهم الطرق من األطفال ورسقة بالبول، واالغتسال والبنات، األخوات
هللا إىل بأمرها وتقرب السيف، فيها وجرد الخشب، فيها فارفع النور، هداية إىل الظلمة
أصحاب بقتل وأمرني بسيفني، قلدني املنام يف العباس جدك رأيت فإني له؛ رشيك ال
ألقتلن عشت لنئ وهللا أما أشهر: عرشة أيامه من مضت أن بعد موىس «فقال االثنني.»
ِجذع، ألف له يُهيأ أن أمر إنه ويقال تطِرف. عينًا منها أترك ال حتى كلها، الفرقة هذه

شهرين.»10 بعد ومات كذا، شهر يف هذا فقال

دميان. ابن األصل يف 6

العرجاء. ابن األصل يف 7

الدنسافية. األصل يف 8

.٤٠١ :٢ املسعودي 9
.٤٢ :١٠ الطربي 10
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سنة حوادث يف الطربي ويروي الزنادقة، يقتل فكان أبيه، وصية الهادي أنفذ وقد
فكان جماعة؛ فيها منهم فقتل الزنادقة، طلب يف السنة هذه اشتد الهادي أن :١٦٩
النهروان. أهل ِمن يقطني بن عيل وابنه يقطني، كاتب باذان بن يزدان منهم قتل ممن
تدوس ببقر إال أُشبههم ما فقال: الطواف يف يهرولون الناس إىل فنظر حج أنه عنه ذكر

األعمى: الحداد ابن العالء يقول وله البيدر. يف

وال��ِم��ن��بْ��ر ال��ك��ع��ب��ِة ووارث خ��ْل��ِق��ِه ف��ي ال��ل��ه أم��ي��ن أي��ا
ب��ال��ب��يَ��دْر11 ال��ك��ع��ب��ة ي��ش��ب��ه ك��اف��ٍر رج��ٍل ف��ي تَ��رى م��اذا
ْوَس��ْر12 وال��دَّ ال��بُ��ّر تَ��دوُس ُح��ُم��ًرا س��َع��ْوا م��ا إذا ال��ن��اس وي��ج��ع��ُل

صلبه.13 ثم موىس فقتله
فيحدثنا الزنادقة، تُعقب يف الخلفاء من قبله من سبيل سلك الرشيد هارون ويل وملا
مستخفيًا، أو هاربًا كان من أمن السنة هذه يف الرشيد أن ١٧١ سنة حوادث يف الطربي

الفيض.14 بن ويزيد فروة، بن يونس منهم الزنادقة، من نفر غري
قول إىل يذهبون البرصة، أهل من الزنادقة من عرشة خرب بلغه املأمون حتى
فكان واحًدا؛ واحًدا سموا أن بعد إليه بحملهم فأمر والظلمة، بالنور ويقولون «ماني»،
لهم يُظهر بأن فيمتحنهم باإلسالم فيخربونه دينهم عن ويسألهم رجًال، رجًال يدعوهم
وهو ماء طائر بذبح ويأمرهم منها، ويتربءوا عليها، يتفلوا أن ويأمرهم ماني، صورة

فقتلهم.15 ذلك أبوا وقد الدرج،
«اْألَْفشني» محاكمة وهي الزندقة، تاريخ يف عظمى حادثة كانت املعتصم عهد ويف
محكمة وأُلفت بالزندقة، اتهم الطاعة عصا شق ملا فإنه املعتصم)؛ جيوش (قائد

فيه. يداس الذي موضعه والبيدر كومة، الطعام بيدر 11

الحنطة. يف الذي الزوان حبه نبت الدورس 12
.٢٣ :١٠ الطربي 13
.٥ :١٠ الطربي 14

.٢٤٩ :٢ املسعودي 15
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اتُِّهَم وقد داود، أبي بن وأحمد الزيات، امللك عبد بن محمد أعضائها من كان ملحاكمته،
تهم: بجملة األفشني

األصنام فأخرجا أرشوسنة، يف أصنام فيه بيتًا وجدا قد كانا رجلني إىل عمد أنه (١)
األفشني فرضبهما مؤذنًا، واآلخر للمسجد، إماًما أحدهما وصار مسجًدا، وحواله منه،

اللحم. من ظهروهما عريت حتى سوط، ألف كالٍّ

دينهم؛ عىل قوم كلَّ يرتك أن عهد السعد ملوك وبني بينه كان بأنه نفسه، عن دافع وقد
األديان. حرية من التزمه ما عىل تعديًا واملؤذن اإلمام عمُل فكان

فيه والديباج، والجوهر بالذهب زين قد كتاب عىل بيته يف عثر بأنه كذلك واتهم (٢)
باهلل. كفر

من أدب فيه والكتاب آبائه، عن الكتاب ورث وأنه بها، باإلقرار التهمة هذه عىل ورد
يكن ولم كفر، من فيه ما وترك أدب، من فيه بما فانتفع كفر؛ وفيه العجم، آداب
شأن إال ذلك بعد الكتاب شأن وليس حليته، من الكتاب يجرد حتى ماٍل إىل بحاجة
معرتض! عليها يعرتض لم القضاة، منازل يف وهما مزدك، وكتاب ودمنة كليلة كتاب

املذبوحة، من لحًما أرطب أنها ويزعم املخنوقة، يأكل كان بأنه أيًضا واتهم (٣)
نصفيها بني يميش ثم بالسيف، وسطها يرضب أربعاء، يوم كّل سوداء شاة يقتل وكان

لحمها. ويأكل

وال ثقة ليس بأنه خصومه يعرتف الشهادة، بهذه عليه شهد من بأن هذا عىل رد وقد
ويتعرف منها عليه يطلع كوة أو باب األفشني ومنزل الشاهد منزل بني وليس معدًال،

أخباره.

بالعربية تفسريه ما األرشوسنية باللغة إليه يكتبون كانوا مملكته أهل بأن واتهم (٤)
َربُُّكُم ﴿أَنَا يقول إذ لفرعون بعد أبقى فماذا فالن: بن فالن عبِده ِمن اآللهة، إله إىل

األعَىل﴾.
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يف أدخل أن قبل ويل كذلك، وجدي ألبي يكتبون كانوا القوم هؤالء بأن أجاب وقد
طاعتهم. عيلّ فتفسد دونهم، نفيس أضع أن فكرهت اإلسالم،

األبيض الدين هذا ينرص من ليس إنه «قوهيار» إىل كتب أخاه أن خامًسا واتهم (٥)
لم خالفت فإن بحمقه، نفسه قتل فقد بابك فأما وبابك؛ وأنت أنا إال املجوسية) (يريد
وجهت فإن والبأس، النجدة وأهل الفرسان ومعي غريي، به يرمونك من للقوم يكن
الكلب، بمنزلة والعربي واألتراك. واملغاربة، العرب، ثالثة: إال يحاربنا أحد يبق لم إليك
أكلة هم إنما املغاربة) (يعني الذباب وهؤالء بالدبوس. رأسه ارضب ثم ِكرسة، له اطرح
تجول ثم سهامهم، تنفد حتى ساعة هي فإنما األتراك) (يعني الشياطني وأوالد راس.
العجم. أيام عليه يزل لم ما إىل الدين ويعود آخرهم، عىل فتأتي جولة، الخيُل عليهم

ومحو الخالفة، ومحو اإلسالمية، اململكة قلب محاولته العظمى التهمة هذه وخالصة
أنكر وقد وسلطانها. ودينها بلغتها كانت، كما العجمية اململكة وإعادة اإلسالمي، الدين
أن أريد مني، حيلة هذه لكانت صح ولو يلزمه، ال أخيه عمل إن وقال الكتاب، هذا

عنده. به ألحظى الخليفَة به آتي ثم بي، يثق حتى أستميله

االختتان. ترك بتهمة أيضا واتهم (٦)

الخروج االختتان ترك يف أن علم وما فيموت، جسده من ذلك يقطع أن خاف إنه فقال
اإلسالم. من

بالنار16 وأحرق صلب، ثم مات، أن إىل والرشاب الطعام عنه ومنع الحبس، إىل فرد
منها: كثرية؛ بمدائح أوال تمام أبو مدحه وقد

ُم��َواك��ِل17 غ��ي��َر ال��س��ي��ِف ِبَ��ن��ْص��ل ��ا ِم��ح��شٍّ ال��وغ��ى ق��س��َط��ل��ة األْف��ِش��ي��ُن ل��ب��س ل��ق��د
ال��م��ن��اص��ل ح��ّد م��ث��َل ا ح��دٍّ ال��ح��رُب ب��ه أْض��رَم��ْت ح��ي��ن آرائ��ه م��ن وج��ّرَد
وال��ق��ن��اب��ِل18 ك��اَل��َق��ن��ا ك��ان��ت ع��زائ��ُم واَل��َق��ن��ا ال��ق��ن��اب��ِل ب��ي��ن ب��ه وس��ارْت

خلدون. ابن وتاريخ ،١٩٠ :٦ األثري وابن ،٢٦٤ :١٠ الطربي يف محاكمته انظر 16
شجاع. أي حرب محش هو ويقال تحرك، أي النار بها تحش الحديدة املحش: 17

الخيل. ومن الناس من الطائفة قنبل، جمع القنابل: 18
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ن��واِه��ِل ال��دم��اءِ ف��ي ط��ي��ٍر ِب��ِع��ْق��ب��اِن ُض��ًح��ى أع��الم��ه ِع��ق��ب��اُن ُظ��لِّ��ل��ت وق��د
ن��ازِل19 أوَل ال��م��وِت َص��ِب��ي��ِر وت��ح��َت راك��ب أوِل ال��َه��يْ��ج��اءِ إل��ى ت��راُه

منها: طويلة قصيدة يف فذمه عاد وأُحِرق صِلب فلما

األق��دار ع��ل��ى َح��َرًم��ا ْق��ل��ِب��ه ِم��ْن ج��ان��بً��ا ال��خ��ل��ي��ف��ُة ب��ّوأُه ك��ان ق��د
ب��نُ��وار َف��رْزدٍق ��د ك��وِجْ َوْج��ًدا ب��ُك��ف��ره يُ��ِس��رُّ ك��اف��رة اب��ُن ف��إذا

ومنها:

ال��واري ال��زن��اد ِس��رَّ اْص��َط��ل��ى ح��ت��ى ُض��ل��وع��ه ب��ي��ن ال��ك��ف��ر ِس��رُّ زال م��ا
إزار ش��قَّ ع��ْص��ف��َرْت ك��م��ا َل��ه��ٌب ح��ّره��ا م��ن ج��س��م��ه يُ��س��اوُر ن��اًرا
ُغ��بَ��اِر ِب��َغ��ي��ر ه��دًم��ا أرك��ان��ه ��ه��ا َل��ْف��َحُ ُم يُ��َه��دِّ ُش��ع��ٌل ل��ه��ا َط��ارت
ف��ق��ار20 ب��ك��ل ف��اِق��رة َوف��ْع��ل��ن م��ْف��ِص��ٍل م��ج��م��ع ك��ّل م��ن��ه ف��ص��ْل��ن
��اِري ل��ل��سَّ ض��وءه��ا ي��رَف��ع ك��ان م��ا ُم��ش��رك ألع��ظ��م رف��ع��ت م��ش��ب��وب��ة
��ار ال��ُف��جَّ م��ع وي��دخ��ل��ه��ا َم��ي��تً��ا َوق��وَده��ا وك��ان ح��يٍّ��ا ل��ه��ا ص��ّل��ى
األم��ص��ار ب��ن��و ال��ق��ص��وى أم��ص��اِره��ا إل��ى ب��ف��رح��ت��ه ص��درْت َم��ْش��َه��ًدا ي��ا
اإلْف��َط��ار ع��ش��ي��ة ال��ِه��الَل وج��دوا ف��ك��أن��م��ا ِج��ذْع��ه أع��ال��ي رم��ق��وا

الفرس من رجًال كان وإنما منافًقا، وال كافًرا، األفشني يكن «لم التربيزي: ويقول
إليه وّكَل حتى أموره، مهام يف عليه واعتمد وخدمته، طاعته لحسن املعتصم اصطفاه
بينهما، ما أفسدوا الحساد أن غري وأرسه، ألوف يف إليه فمىض الخرمي، بابك مقاتلة
عىل عزم قد املعتصم إن لألفشني: وقالوا خالفك، عىل منطو أنه للمعتصم: فذكروا
ما بانقباضه للمعتصم فتحقق عليه. القبض من حذًرا عنه فانقبض عليك، القبض
دواد أبي ابن هو ذلك يف السبب إن وقيل وصلبه. وأحرقه فأخذه عنه، به أُخرب كان

املرتاكم. السحاب الصبري: 19
الظهر. عقدة وهي فقارة، جمع والفقار الداهية، الفاقرة: 20
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البحث ذلك فمحل األفشني، به اتهم ما تحقيق موضع هنا وليس بينهما.» جرى ألمر
محاكمته. وطريقة التهم من إليه وجه وما الزندقة، منظر هنا يهمنا وإنما التاريخي،

يعنون وماذا نؤرخه، الذي العرص هذا يف «الزندقة» كلمة من يفهم كان فماذا وبعد،
عليها؟ الباعث كان وماذا بالزندقة، رجًال يتهمون عندما

يف فمعناها السواء؛ عىل الناس عند واحًدا معناها يكن لم «الزندقة» كلمة إن الحق
العامة. أذهان يف معناها غري والعلماء الخاصة أذهان

بن فإبراهيم «زنديًقا»؛ املاجن املستهرت عىل يطلقون فكانوا وأشباههم؛ العامة فأما
يعرف كان إنما الدين، يف قول عنه يعرف يكن ولم بالزندقة، يرمى كان الشاعر سيابة
حفيد وآدم املجان.21 ويحبه الغلمان، يحب النادرة، طيب ماجنًا، خليًعا كان أنه عنه
يرشب الرشاب، يف منهمًكا ماجنًا خليًعا كان ألنه بالزندقة اتُِّهَم العزيز عبد بن عمر
بالدين، مساس فيها أبيات سكران وهو لسانه عىل وتجري رشبها، يف فيفرط الخمر

يقول: كأن

ال��ط��وي��ِل ال��ل��ي��ِل م��دى ف��ي خ��ل��ي��ل��ي واس��ِق اس��ق��ن��ي
ال��ف��ِت��ي��ِل ك��ال��م��س��ِك وه��ي ص��اٍف أص��ف��ر ل��ون��ه��ا
ال��زَّن��ج��ب��ي��ل ط��ع��م م��ث��ُل م��ن��ه��ا ال��م��رءِ ِل��س��ان ف��ي
ِم��ي��ِل رأس م��ن س��اط��ع��ا م��ن��ه��ا ي��ن��َف��ح ري��ح��ه��ا
��ِب��ي��ل ال��سَّ م��ن��ه��اج ي��ن��س ث��ًالث��ا م��ن��ه��ا ي��نَ��ْل م��ن
ك��ال��ق��ت��ي��ل ت��رك��ت��ه َخ��م��س��ا ن��ال م��ا ف��م��ت��ى
َق��ِب��ي��ِل م��ن َدب��ي��ر م��ا ذاك��م ح��ي��ن ي��دري ل��ي��س
ال��ث��ق��ي��ِل ف��ي��ه��ا الئ��م��ي ال��ـ ك��الم ع��ن س��م��ع��ي إن
ذل��ي��ِل ِم��ط��واٍع غ��ي��ر إنِّ��ي ال��وق��ِر َل��ش��دي��د
ن��ب��ي��ل أو ف��ق��ي��ه م��ن ف��ي��ه��ا ي��ل��ح��اك ل��م��ن ق��ل
��ل��س��ب��ي��ل ال��سَّ رح��ي��ق م��ن أخ��رى وارج دع��ه��ا أن��ت

.٧ ص ١١ جزء األغاني انظر 21
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ال��طُّ��ل��وِل! ن��ع��ت غ��ٍد ف��ي ��َق��ى وتُ��َسْ ال��ي��وم تَ��ْع��َط��ش

يقول: وكان

ديْ��نَ��ا ب��ال��ن��ق��د تَ��ِب��ع ال غ��َص��يْ��ن��ا واس��ق اس��ق��ن��ي
ْزيَ��ن��ا ��يْ��َن ال��شَّ ت��ري��ك ال��طَّ��ْع��ِم ُم��رََّة اس��ق��ن��ي��ه��ا

يقر أن عىل سوط ثلثمائة ويرضبه املهدي فيأخذه بالزندقة، يُتَّهم ذاك أجل ومن
ولكنه تزندق؟ قرشيٍّا رأيت ومتى عني، طرفة باهلل أرشكت ما وهللا فيقول: بالزندقة،
وأقول النبيذ، وأرشب قريش، فتيان من فتى أنا قلبي، عىل َطفح وِشعر َغلبني َطرب
يرى أن يكره وكان ذلك، بعد واملجون الرشب هجر ثم املجون، سبيل عىل قلت ما

ويقول: والرشاب، ب22 الرشَّ

ط��اه��ر23 ال��لُّ��ْؤم أذى م��ن وث��وب��ي نَ��زع��ت ب��ن��ازع ل��ي��س ق��ي��ل ف��ل��م��ا َش��ِرب��ت

هجر، فيه بقول فنطق الرشب غلبه وإنما علمية، زندقة يتزندق لم «آدم» أن فرتى
الشائع. العامي املعنى هذا عىل بالزندقة، فاتهم

الفجور إىل الناس دعوة يف أفرطوا العرص ذلك يف الشعراء من كثريًا أن والواقع
غري من إليه يدعون ما إىل يدعوا أن يكتفوا ولم االستهتار. عىل وحمِلِهم واإلباحة،
وفيها تهكم، فيها بأقوال يجهرون وأخذوا أحيانًا، له تعرضوا بل للدين، تعرض
وممن بالدار، يخوف ممن ويسخرون الخمر، بتحريم يقول ممن فيسخرون سخرية،

بشار: فيقول حساب، من فيه وما البعث بيوم يذكر

نَ��ه��ُج ال��م��ل��ت��ق��ى وس��ب��ي��ُل ن��ل��ت��ق��ي ال أب��ًدا ك��ذا ك��ن��ا إن ال��ع��ي��ش ف��ي َخ��يْ��َر ال
ح��رُج ق��بْ��ل��ة ف��ي وال ال��ت��الق��ي ف��ي م��ا ل��ه��م ف��ق��ل��ت ت��الق��ي��ن��ا! ح��راُم ق��ال��وا:

يرشبون. القوم الشني: بفتح الرشب 22
و٦١. ٦٠ :١٤ األغاني انظر 23
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من وكان اإللحاد، من رضب إىل وصل حتى يشتد أخذ ثم خفيًفا، النوع هذا وبدأ
يقول: كأن نواس أبو ذلك يف أشدهم

ال��ّش��ط��اِر ُص��ْح��بَ��َة أُوثِ��ُر ب��ال��ج��ه��ل أنّ��ن��ي ت��ح��ِس��ب ب��ال��ّل��وم ��ٍة وُم��ِل��حَّ
األب��رار م��ذَْه��َب ألع��رُف إّن��ي ف��أج��بُ��ت��ه��ا ت��ل��وُم��ن��ي ع��َل��يَّ بَ��َك��َرْت
اإلن��ك��ار إل��ى م��ع��رف��ت��ي وص��رف��ُت َغ��واي��تَ��ي أط��ع��ُت ف��ق��د ال��َم��الم َف��َدع��ي
ال��دار ه��ذي ط��ي��ِب م��ن وت��ع��ّج��ًال وال��ه��وى ال��ل��ذاذَة إت��ي��ان��ي ورأي��ت
األخ��ب��ار م��ن رْج��ٌم ب��ه ��ل��ِم��ي ِعْ آج��ٍل تَ��نَ��ظُّ��ِر م��ن وأح��زم أح��رى
ال��ن��ار! ف��ي أو م��ات َم��ْن ج��ن��ٍة ف��ي أنّ��ُه يُ��َخ��بِّ��ر أح��ُد ج��اءن��ا م��ا

ويقول:

َج��بْ��ُر؟ وال َص��حَّ َق��َدٌر ال األْم��ُر م��ا ال��دي��ن ف��ي ن��اظ��ًرا ي��ا
وال��َق��بْ��ُر ال��م��وُت إال تَ��ذْك��ُر ال��ذي ج��م��ي��ع ِم��ن ع��ن��دي ص��حَّ م��ا

ويقول:

الْل��ِت��ث��اِم��ي ت��ْه��ِوي ��َي َك��فِّ ع��ل��ى وال��ك��أُس ق��ل��ُت
ال��ّزَح��اِم24 ذاَك ف��ي ال��ي��وَم ذاك أع��رُف ال أن��ا

كانوا وأمثالها األقوال هذه لسانهم عىل تِرد الذين الشعراء هؤالء بعض أن عىل
لسانهم عىل الشعر وجرى الطرب، غلبهم ولكن دينهم، إىل مطمئنون وهم يقولونها
عبد بن عمر بن العزيز عبد بن آدم شعر من ورد الذي مثل وذلك هذا، بمثل فتحرك

العزيز.

عبد للقايض وخصومه املتنبي بني والوساطة بعدها. وما ٢٧٧ ص املوشح، من األبيات هذه نقلت 24

النوع. هذا من كثرية أمثلة فيهما وتجد بعدها، وما ٥٧ ص الجرجاني، العزيز
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هذا، ملثل تسخط فطائفة بينهم؛ فيما يختلفون القول لهذا يستمعون كانوا والذين
القول، من ا جدٍّ هذا ترى ال وطائفة الدين، من والخروج باإللحاد قائله عىل وتحكم
هذا وعىل واملجون، الفكاهة سبيل عىل إال يَقل لم التملح، أنواع من نوع هو وإنما
العباس يصف نواس فأبو بالظَّرف، الزنديق وصف العرص ذلك يف شاع األخري األساس

فيقول: الربيع بن الفضل بن

ِزن��دي��ِق وَظ��رف م��َغ��ن ت��ي��ه م��ِل��ٍك م��ح��دث ك��أٍس نَ��ِدي��م

ليشتهر يتزندق وإنما عقيدة، عن يتزندق ال بأنه الناس بعض اتهام شاع بل
ابن فيه فقال تظارًفا، الزندقة يظهر كان زياد بن محمد أن األغاني: ففي بالظرف،

ُمناذر:

ت��خ��ف��ي م��ا غ��ي��ر دي��نً��ا أظ��ه��رت ج��ع��ف��ر أب��ا ي��ا زي��اِد، اب��ن ي��ا
َع��فِّ َف��تً��ى إس��الِم ب��اط��ِن ف��ي ب��ال��لَّ��ْف��ِظ ال��ظ��اه��ر م��زن��دق
ب��ال��ظُّ��رف!25 تُ��وَس��م أن أردت ول��ك��نَّ��م��ا ِب��ِزن��دي��ٍق ل��س��ت

غريه: وقال

ظ��ري��ُف زن��دي��ُق ذَك��ُروه إذا ق��وٌم ل��ي��ق��وَل م��ع��ِل��نً��ا ت��زن��دق
ال��ل��ط��ي��ُف! وال ال��ظ��ري��ُف ق��ي��ل وم��ا وس��ًم��ا ف��ي��ه ال��ت��زن��دُق ب��ِق��ي ف��ق��د

عن الخروج إىل فيه التدرج ثم التهتك، معناها املعنى بهذا فالزندقة الجملة وعىل
نظر عن ال اإللحاد معنى فيها أقوال إىل ذلك، يف املغاالة ثم ماسة، بألفاظ أحيانًا الدين
العامة أذهان يف «الزندقة» معنى كان هذا وكل فاشيًا، شائًعا كان هذا كل وتفكري.
الحكم، يف والرشا الخمر، رشب الزندقة عالمة «إن قالوا: املعنى هذا وعىل وأشباههم،

البِغي.»26 ومهر

.١٥ :١٧ جزء األغاني 25
.١٨٧ :١ الفريد العقد 26
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اعتناق به ويعنون وأشباههم. الخاصة يفهمه كان للزندقة، آخر معنى وهناك
كان أنه ذلك ماني، مذهب وخاصة باطنًا، القديم الفرس بدين والتدين ظاهًرا، اإلسالم
َلنيل سبيل ال أنه ورأت بسلطانه، آمنت ولكن باإلسالم تؤمن لم طائٌفة العرص ذلك يف
وقوم القديم، لدينها تُْخِلص وظلت ظاهًرا، فاعتنقته باإلسالم إال واملال والسلطان الجاه
العقيدة إفساد يستطيعون ال أنهم رأوا إذ هذا؛ من أعمق غرض لهم كان هؤالء من
األخذ النفوس عىل يسهل وحتى جانبهم، يؤمن حتى أوًال، إليها باالنتساب إال اإلسالمية
والدين، العلم يف طوًرا مختلفة؛ أشكال عىل تعاليمهم ينفثون بعد هم ثم بقولهم،
عىل يعثر كان آلخر آلخر حني ومن العرب، مثالب وضع يف وطوًرا األدب، يف وطوًرا
جماعات، يعملون وأحيانًا أفراًدا، يعملون أحيانًا يبيدون، ال ولكنهم بهم، فينكَُّل بعضهم
بالزندقة، يتَّهم العوجاء أبي بن الكريم فعبد األمثال، بهذه مملوء نؤرخه الذي وعرصنا
أربعة وضع بأنه املنصور يقتله حني ويِقر فيها، يضع بما هللا رسول أحاديث ويفسد
شعر من يعمله بما واألدب اللغة يفسد الراوية وحماد مصنوع.27 مكذوب حديث آالف
قد قالوا: الرواة من كثريًا إن «حتى أشعارهم يف ويدسه املتقدمني، الشعراء إىل يِضيفه
يشاكل ما رجل كل شعر يف فيدس صنعته عىل يقِدر رجًال كان ألنه الشعر حماد أفسد
أبي بن ويونس زندقة، معاني األشعار يف يدس القدوس عبد بن وصالح طريقته.»28
الروم ملك إىل به ويصري بزعمه، اإلسالم وعيوب العرب، مثالب يف كتابًا يعمل فروة

ماًال.29 منه فيأخذ
مزدك، أو بماني يدينون فهم علميٍّا؛ تزندًقا يتزندقون كانوا وأمثالهم هؤالء
يتظاهرون ثم علم، عن املجوس بدين يدينون عامة وبعبارة والظلمة، بالنور ويؤمنون
رواه ما الخاص املعنى هذا عىل ويدل الناس، إضالل إىل توسًال أو تُِقيًة، باإلسالم

فقال: عجرد حماد هجا اًرا بشَّ أن األغاني

ج��ل��ي��ُل أم��ر ال��رأس��ي��ن واح��ت��م��ال ث��ق��ي��ُل ع��ل��ّي رأُس نُ��ْه��ب��ى، اب��ن ي��ا

.٨٩ :١ املرتىض آمايل 27

.٩١ :١ نفسه املصدر 28

.٩٠ :١ نفسه املصدر 29
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م��ش��غ��وُل! ِب��واح��ٍد ف��إن��ي ربّ��يْ��ِن ع��ب��ادة إل��ى غ��ي��ري ف��ادع

أن يظن أنه الناس يوهم بالزندقة، تجاُهله إال بشار من يِغيظني ما حماد: فقال
حقيقة ال العامة تقوله قول هذا ألن يعرفها؛ ال أنه الجهال ليظن رأًسا تعبد الزنادقة

ماني.30 من بالزندقة أعلم وِهللا وهو له،
شعره يف ملجونه بالزندقة يرمى إنما عجرد حماد أتوهم كنت نواس: أبو ويقول
مزاوج شعر له وإذا أئمتهم، من إمام عجرد حماد فإذا الزنادقة، حبس يف حبسُت حتى

صالتهم.31 يف به يقرءون بيتني، بيتني
عجرد، حماد الثالثة: الحمادون منهم كثريون؛ العرص هذا يف بالزندقة اشتهر
أبي ابن ويونس املقفع، وابن برد، بن وبشار الزبِرقان، بن وحماد الراوية، وحماد
وعيل القدوس، عبد بن وصالح العوجاء، أبي ابن الكريم وعبد إياس، بن ومِطيع فروة،
توضح القصص من رضوبًا وغريه األغاني يف ترجمتهم يف وتجد منذر، وابن الخليل، بن

أحيانًا. وتنابز وهجو أحيانًا، وود صداقة وبعض هؤالء بعض بني وكان زندقتهم،
الزندقة فإن طبيعي، وذلك الفرس، من مواٍل ذكرنا من أكثر أن نالحظه والذي
إليها يَنِزع أن فطبيعي الفرس، ديانات من مجوسية ديانة وراءها تسرت املعنَى بهذا
اتهم من الهاشميني من بل العرب من نجد فإنا هذا ومع مجوًسا، أصلهم كان من
هللا وعبد املطلب، عبد بن العباس بن هلل عبيدا بن هللا عبد بن الحسني مثل بالزندقة؛

طالب.32 أبي بن جعفر بن هللا عبد بن معاوية بن
بن الفضل بن وبيعقوب عيل، بن بداود أتى املهدي أن من الطربي روى وكالذي
فأقرا بالزندقة اتُِّهما وقد املطلب، عبد بن الحارث بن ربيعة بن عباس بن الرحمن عبد
كانت بها اتهم من وأكثر نادرة، العموم عىل العرب يف الزندقة كانت ولكن بها.33 له
التي الّرشاك من رشًكا اتهامهم كان أو والفجور، التهتك وهو األول، باملعنى زندقته

سياسية. خصومة أجل من تُنَْصب

.٧٦ :١٣ األغاني 30

.٧٤ :١٣ األغاني 31
بعدها. وما ٧٥ :١١ األغاني يف زندقتهما انظر 32

.٢٢ :١٠ الطربي 33
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من كذلك أكثرهم كان الكتاب، من طائفة الزندقة من النوع بهذا اشتهر وقد
الغرور يف وأمعنوا علم، يف يتعمقوا ولم بطرف، علم كل من أخذوا وقد فاريس، أصل
حفظ إذا الكتاب) (من منهم «والناشئ الجاحظ: ويقول زندقتهم. فكثرت بأنفسهم
ولعبد عهده، وألِردشري أمثاله، ِلبزِرجمهر وروى مَلحه، العلم ومن فتيَقه،34 الكالم من
ودمنة كليلة ودفرت علمه، معِدن مزدك كتاب وصري أدبه، املقفع والبن رسائَله، الحميد
بالتأويل، العلم يف عباس وابن التدبري، يف األكرب الفاروق أنه «توهم» حكمته، كنز
القضاء عىل الجرأة يف طالب أبي بن وعيل والحرام، بالحالل العلم يف جبل بن ومعاذ
املكامنات يف النظام سيار بن وإبراهيم والطفرة، الجر يف ف العالٍّ الهذيل وأبو واألحكام،
يف عبيدة وأبو واألصمعي باإلثبات، والقول العبادات يف النجار وحسني واملجانسات،
والقضاء تأليفه، يف القرآن عىل الطعن بدوه أول فيكون باألنساب، والعلم اللغات معرفة
فإن اآلثار، نقل من وتهجني األخبار، بتكذيب ظرفه فيه يظهر ثم بتناقضه، عليه
وإن كشحه، محاسنهم عن ولوى ِشَدقه، ذكرهم عند فتل الرسول أصحاب أحد اسرتجح
استحمقه، الشعبي له وصف وإذا استثقله، الحسن له نِعت وإن جرحه، رشيح ذكر
البالد واستقامة أنورشوان، وتدبري بابكان، أردشري بسياسة مجلسه من ذلك يقطع ثم
ومحكم املعقول، إىل السنن بذكر رجع املسلمون، تفقده العيون، حِذر فإن ساسان، آلل
من يرتيض ال الغائب، بالشاهد وشبه بالعيان، يدرك ال ما ونفي املنسوخ، إىل القرآن

أخالقهم.»35 من واملوصوف أفعالهم من املشهور هو هذا … املنطق إال الكتب
اإلسالم، ينتحلوا أن غري من الفرس، ديانة أتباع عىل الزنادقة كلمة تطلق وأحيانًا
الزنادقة لهؤالء وكان يقول: فهو للجاحظ؛ الحيوان كتاب يف أحيانًا االستعمال هذا ونرى
الخط.36 له ويستجاد الرباق، األسود بالحرب عليه يكتب ورًقا، تكون ما أجود كتب
صنعة وال ظريف، خرب وال سائر، مثل فيها وليس حكمة، وال علًما تفيد ال كتبهم «وأن
والظلمة، النور ذكر فيها ما وجلُّ كالمية، مسألة وال فلسفة، وال غريبة حكمة وال أدب،
ثم الصبح»، بعمود والتهويل الصنديد، وذكر العفاريت، وتسافد الشياطني، وتناكح
الناس، بعض يف أثَّروا الزنادقة هؤالء إن ويقول: بمعانيها،37 ويَستِخفُّ كتبهم، يذم

البني. الجزل الفتيق. 34
.٤٢ ص للجاحظ، رسائل ثالث 35

.٢٨ :١ الحيوان 36

.٢٩ :١ الحيوان 37

149



اإلسالم ضحى

إراقة ويبغضون الذبائح، يرفضون فكانوا والنصارى؛ الصوفية من ناس يف وخاصة
التقذر يظهرون اإلسالم ينتحل ممن قوًما إن ويقول: اللحوم. أكل يف ويزهدون الدماء،
والرحمة الناس بدماء التهاون إىل يسلم وأنه القسوة، من ذلك أن ويرون الصيد، من
يرحم لم الظبي يرحم لم ومن الظبي، يرحم لم الكلب يرحم لم ومن واحد، شكل
كبارها، إىل تؤدي األمور وصغار الصبي. يرحم لم العصفور يرحم لم ومن الجدي،

الزنادقة.38 سبيل ذلك يف يضاهون
قوم عىل يطلقونه أحيانًا، وغريه الجاحظ يستعمله للزندقة آخر معنى وهناك
العالء أبو قال واإللحاد. للدهرية مرادفة املعنى بهذا فهي نظر؛ عن كلها األديان جحدوا
كتاب.» وال بنبوة يقولون ال الدهرية يسمون الذين هم «والزنادقة الغفران: رسالة يف
أنه والظاهر النصارى.»39 يف فشت الزندقة «أن الجاحظ: يروي املعنى هذا وعىل

ونحوه. الشك بذلك يريد
تطلق كانت وإنما واحد، معنى ذات تكن لم الزندقة كلمة أن يظهر كله هذا من

أربعة: معاٍن عىل

الدين، يمس ما إىل أحيانًا يصل القول، يف تبجح مع والفجور واالستهتار التهتك (١)
ومجون. خالعة عن قاله وإنما نظر، عن يقله لم قائله ولكن

به اتهم كالذي باإلسالم؛ التظاهر مع ماني، دين وخاصة املجوس، دين اتباع (٢)
املقفع. وابن وحماد بشار به اتهم والذي األفشني،

يرويه كالذي باإلسالم؛ تظاهر غري من «ماني»، وخاصة املجوس، دين اتباع (٣)
الزنادقة. كتب عن الجاحظ

ما أكثر — الكلمة أن يظهر ولكن املعري، يحكيه كالذي لهم؛ دين ال ملحدون (٤)
معناها يف توسعوا ثم ظاهًرا، واإلسالم باطنًا املانوية اعتنق من عىل تطلق — كانت

له. دين ال الذي وامللحد اإلباحي عىل فأطلقوها

من العالء أبو َعد وقد العرص، هذا يف املختلفة بمعانيها الزندقة فشت حال كل عىل
وبشاًرا، الشاعر، وِدعبال األموي، الخليفة يزيد بن «الوليد الغفران: رسالته يف الزنادقة

.١٣٦ ،١٣٧ :٤ الحيوان 38
.١٧ ص الجاحظ، رسائل، ثالث 39
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العباسية، الدولة مؤسس الخراساني مسلم وأبا القدوس، عبد بن وصالح نواس، وأبا
أن يف الشك يلحقني «وما دعبل: يف فيقول وغريهم.» الصويف، والحالج واألفشني، وبابك،
أرتاب وال التكسب، غرضه وإنما بالتشيع، يتظاهر وكان دين، له يكن لم عيل بن دعبل
ومن فاشية، فيهم والزندقة وطبقته، نواس» «أبي الحكِمي رأي عىل كان دعبًال أن يف
يقيض كان وأنه التأله، له ادعي نواس؛ أبي يف اختلف «وقد ويقول: ناشية.» ديارهم

زمانه.» أهل من غريه مذهب عىل كان أنه والصحيح ليله، يف نهارية صلوات
فقوم مختلفة؛ دواٍع إليها دعاهم زنادقة العرص هذا يف يكون أن الطبيعي من وكان
وكانت عديدون، آباء فيه لهم وكان املجوسية، دين وهو قديًما، ألِفوه دين إليها دعاهم
ومناصب عريًضا، جاًها رأوا ولكنهم السلف، من الخلف أخذها وتقاليد، عادات لهم
ِيف اإليمان يدخِل وملا فأسلموا، يسلموا أن إال إليها الوصول يستطيعون ال عزيزة
أمكنتهم إذا وهم أهليهم، إىل َخلوا إذا يخلعونها ظاهرية، ثيابًا اإلسالم واتخذوا قلوِبِهم،
إىل دعاهم وقوم الدينية. واملذاهب للشعوبية ودعوا وللعرب، لإلسالم كادوا الفرصة
أن يريدون ال فهم حدوده، أقىص إىل العقل بسلطان والقوُل األديان، يف شك التزندق
مجال، فيه للعقل ليس فيما حتى العقل ويحكمون بأعينهم، يرون بما إال يؤمنوا
شهواتُهم، الحياة يف همهم كان إنما وآخرون اإللحاد. إىل ودعوا جملة، األديان فنبذوا
إنما دين، يف تفكري يف عقولهم يجهدوا أن يرضون ال إليها، وما خمر إال الحياة فما
ينطقون حينذاك لذاتهم، من ويحد شهواتهم، مع يتعارض أن وقت الدين عىل يغضبون
كانت األصناف هذه كل الدين. عىل فيها يتضاحكون سكارى وهم الكلمة، ِتْلو بالكلمة

ويحاربها. يكرهها املؤمنني جمهور وكان العبايس، العرص يف
عند العرص ذلك يف يقف لم بالزندقة االتهام إن أيضا: نقول أن الحق من ولكن
ما فأول جفوة، بينهما تكون ثم نفسه، وصفي الشاعر صديق يكون فالشاعر حد؛
ابن ذكر األرقط: خالد يقول وكالذي وحماد، بشار بني كالهجاء زنديق، أنه به يرميه
رصت فلما الزندقة، إىل نسبوه حتى الحلقة أهل أكثر فيه فقدح يونس؛ حلقة يف منَاِذر
فإذا فدنوت القبلة، حائط من قريبة قراءة سمعت املسجد مقدم يف التي السقيفة يف
وها قلتم، ما الرجل يف قلتم ألهلها: فقلت الحلقة إىل فرجعت يصيل، قائم مناذر ابن
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أبي عىل فيحكمون االتهام، يف يرسعون هم ثم هللا!40 إال يراه ال حيث يصيل قائم ذا هو
لقوله: بالزندقة العتاهية

��ه��ا! َق��سَّ ف��تَ��ن��ت َق��س دم��ي��ة ُح��س��ن��ه��ا م��ن َع��ت��اب��ة ك��أن
أنْ��َس��ه��ا! ل��م ال��ِف��ردوس ج��ن��ِة ف��ي ب��م��ا أْن��س��يَ��ت��ن��ي��ه��ا ل��و رب ي��ا

ولقوله:

ج��م��اِل��ْك ورأى خ��ل��ِق��ِه أح��س��َن رآِك ال��م��ل��ي��ك إن
ِم��ث��ال��ك41 ع��ل��ى ال��ِج��نَ��ان ح��ور ن��ف��ِس��ِه ِب��ُق��درة َف��ح��ذَا

يذكر ألنه زنديق إنه فيقولون: املوت، يذكر العتاهية أبا يرون هذا من أكثر بل
والنار.42 الجنة يذكر وال املوت،

بالزندقة، الرمي يف أفرطوا العرص ذلك يف الناس أن عىل يدلنا وأمثاله هذا كل
«الورقة» كتاب صاحب «وذكر الغفران: رسالة يف العالء أبو يقول االتهام، خطر مع
الناس ورسائر بالزندقة: ووصفهم قبله، ومن نواس أبي طبقة يف الشعراء من جماعة

الغيوب.» عالم بها يعلم وإنما مغيبة،
الخصومة كانت كذلك بالزندقة، الرمي يف سببًا األدبية الخصومة كانت وكما
وجوه من وجًها سِعيد بن حميد «كان األغاني: صاحب يقول والسياسية، الدينية
شعوبي بأنه املعتصم فأغرى مذهبه، بعض يف دواد أبي بن أحمد فخالف املعتزلة،

فيهم: قال نكبوا فلما ويمدحهم الربامكة، إىل يتقرب األصمعي وظل زنديق.»43

ب��رم��ِك ب��ن��ي وج��وه أض��اءت م��ج��ل��ٍس ف��ي ��رك ال��شِّ ذك��ر إذا
َم��ْزَدِك! ع��ن ب��األح��ادي��ث أتَ��وا آي��ُة ع��ن��ده��م ت��ِل��ي��ت وإن

.٢٩ :١٧ األغاني 40

.١٥١ :٣ األغاني 41

.١٤٢ :٣ األغاني 42
.١٧ :١ األغاني 43
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الخليع، املاجن الشعر يقول حياته طوَل يظّل بشاًرا ترى أن عجيبًا أليس ثم
يتعرض فال نحوها، أو عاًما ثمانني ذلك يف ويظل بعيد، أو قريب من للدين ويتعرض
الزنادقة) اضطهد من أكرب (وهو املهدي نرى بل الغزل! عن الخليفة نهاه ما إال أحد، له
وزير داود بن يعقوب هجا جاوزها أو الثمانني بلغ فلما الفقهاء،44 له ويتأول يحميه

بقوله: املهدي

داوِد ب��ن ي��ع��ق��وُب ال��خ��ل��ي��ف��ة إّن ن��وُم��ك��م ط��اَل ُه��بّ��وا أم��ي��ة ب��ن��ي
وال��ع��وِد ال��زقِّ ب��ي��ن ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة ف��ان��ت��ظ��روا ق��وِم ي��ا خ��الف��ت��ك��م ض��اع��ت

فرضب زندقته عىل بشار عوقب فقط ذلك فعند فأفحش، نفسه املهدي وهجا
سياسيٍّا، املنصور خاصمه املقفع؛ ابن يف الشأن كان وكذلك مات، حتى بالسياط

بالزندقة! ورمياه فقتاله املهلب بن يزيد بن معاوية بن سفيان وخاصمه
ذلك يف سواء خصومهم، من لالنتقام ذريعة الزندقة اتخذوا الناس بعض إن الحق
صحت كثريون أُناس بها رمي قد يكون أن وأخىش والخلفاء. واألمراء والعلماء الشعراء
العلماء جمهور فيها خالفوا املسائل بعض يف رأي حرية لهم كانت ولكن عقيدتهم،

بهم. فشهروا
الشافعية؛ عند منه أشد العراقيني الحنفية عند الزنادقة يف الفقهي الحكم ونجد
تاب فإذا الزنديق وأما يقتل، ولم توبته قبلت تاب إذا املرتد أن يرى الحنفية من فكثري
من التوبة أظهر من يقتل ال فقالوا الشافعية، ذلك يف وخالفهم وُقتل، توبته تقبل لم

الزنادقة.45
من كان عنيفة، حركة نؤرخه الذي عرصنا يف الزندقة حركة كانت حال كل عىل

أحيانًا. وبالباطل أحيانًا، بالحق كثريون، ضحاياها
آخر. جانب من صادق إيمان حركة هذه والشك الزندقة حركة يقابل اإليمان:
جانب نصور أن علينا وجب العرص، هذا يف الحياة جوانب نفهم أن نريد كنا وإذا

.٥٧ :٣ األغاني انظر 44
رواية الحنفية: عن روايتني الزنديق يف القدير فتح صاحب حكى وقد ،١٥٦ :٦ «األم» ذلك يف انظر 45

.٣٨٧ :٤ الشافعي كقول تقبل ورواية وأحمد، مالك كقول توبته تقبل ال
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العرص ذلك يف اإليمان جانب أن يل يظهر والذي الزندقة. جانب صورنا كما اإليمان
إذا املفكرين من قليل حظَّ كانت اإللحاد) أو الشك (بمعنى والزندقة األشهر، األعم كان
أن الدينية املقاالت وكتاب املؤرخون، استطاع ولذلك املؤمنني، من العديد بالعدد قيس
املؤمنني؛ يسموا أن العسري من كان ولكن بعضهم، زندقة يف شكهم عىل الزنادقة يسموا
يف زاد والذي العام. التيار اتجاه يف شذوذًا إال ليست والزندقة األساس، هو اإليمان ألن
الدين يف الشك يصل لم ولو واملستهرتين، املجان عىل الكلمة أطلقوا أنهم الزنادقة عدد
وإن سلبيٍّا، وال إيجابيٍّا تفكريًا الدين يف يفكروا لم إنهم فقل: شئت وإن نفوسهم، إىل
كانت الزنادقة من كثريين وإن قدمنا، كما دينًا ال سياسة الزنادقة مع ُحِرشوا كثريين
توافق ال خاصة تعاليم له دين هو حيث من لإلسالم كراهية ليست الواقع يف زندقتهم
أن رأوا الفرس، من قوم يف ذلك كان ما وأكثر قومية، وطنية ناحية من ولكن عقولهم،
الجديد، دينُهم لوال ذلك للعرب يتأتى يكن ولم العرب، يد عىل كان إنما ملكهم ضياع
البحث بمعنى الزندقة فأما السبب، لهذا اإلسالم وكرهوا العرب، فكرهوا اإلسالم، وهو

نادًرا. قليًال كان فذلك إنكار؛ أو شك إىل أحيانًا يسلم عميًقا علميٍّا بحثًا األديان يف

املبارك، بن هللا عبد أمثال اإليمان؛ يف األعىل املثَل كانوا ذلك، يف كثرية جماعة اشتهر
نقرأ إلخ.46 … عياض بن والفضل الطائي، وداود الثوري، وسفيان عيينة، بن وسفيان
أمري، أو بواٍل االتصال من وهروبًا صاًدقا، وإيمانًا وتقوى، ورًعا فيهم فنتبني ترجمتهم،
الحياة من النوع هذا يمثل ما خري ولعل العباسيون. عليهم يعرضه منصب أي ورْفض
نظر هللا رحمه داود «إن قال: الطائي، لداود السماك ابن رثاء يف قتيبة ابن رواه ما
ينظر ال كأنه فكان العني، برص القلب برص فأعىش آخرته، من يديه بني ما إىل بقلبه
وهو تعجبون، منه فأنتم ينظر! إليه ما إىل تنظرون ال وكأنكم تنظرون، إليه ما إىل
وأماتت عقولكم، الدنيا أذَهلت قد مغرورين، مذهولني راغبني رآكم فلما يعجب! منكم
داود يا أموات! وسط حي إىل نظرُت نظرُت إذا فكنت منكم، استوحش قلوبكم، بحبها
وإنما وأتعبتها، إكرامها، تريد وإنما نفسك، أهنت زمانك! أهل بني شأنك أعجب ما
ِليَنه، تريد وإنما املْلبس، وأخشنت ِطيبه، تريد وإنما املْطعم، أْخشنْت راحتها، تريد
عن وأغنيتها تَُعّذب، وملا وعّذبتها تُقرب، أن قبل وقربتها تموت، أن قبل نفسك أمتَّ ثم

املحدثني. وتراجم سعد ابن وطبقات األعيان وفيات يف تراجمهم اقرأ 46
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إال أظنك فما اآلخرة، إىل قدًرا لك ترها فلم الدنيا عن نفسك رِغبت تذكر، لكيال الدنيا
يف تفّقهت عالنيتك، يف سيماك يكن ولم رسك، يف سيماك كان طالبت، بما ظفرت وقد
القول، عن وخِرست يحدثون. وتركتهم الحديث، وسمعَت يْغنون، الناس وتركت دينك،
وال عطية، السلطان من تقبل وال األرشار، تعيب وال األخيار، تحسد ال ينطقون. وتركتهم
يكون ما آنس تكون ما وأوحش خاليًا، باهلل كنت إذا تكون ما آنس هدية. اإلخوان من
العابدين أتعبت وقد إال أحسبك ال عزمك؟ وعزم صربك وصرب بمثلك سمع فمن الناس.
ِسرت وال تحتك، فراش وال معك جليس وال لك، محدث فال بيتك يف نفسك سجدت بعدك.
ِمطهرتك وعشاؤك. غذاؤك فيها يكون َصْحَفة وال ماؤك، فيها يربد ُقّلة وال بابك، عىل
طيبه، الطعام من وال بارده، املاء من تشتهي كنت ما داود، َتورك،47 وقصعتك قلبك،
أحقر وما بذلت! ما أصغر فما يديك، بني ملا فيه زهدت ولكن بىل! لينه؛ اللباس من وال
وأكثر عملك، رداء وألبسك بموتك، ربك شهرك مت فلما أملت! ما جنب يف تركت ما
عشريتك اليوم فلتتكلم ورشفك، أكرمك قد ربك أن عرفت حرضك من رأيت فلو تبعك،

بك.» فَضلها ربك أوضح فقد ألسنتها، بكل
عطاء ويرفض تجارته، من يعيش وعلمه وورعه صالحه مع كان الثوري، وسفيان
حياته من دهًرا ويظّل فيطلب للعباسيني، الكوفة عىل قاضيًا يكون أن ورفض الوالة،
١٦١ سنة وتويف العباسيني، من خشية مكة، إىل اليمن ومن اليمن، إىل العراق من يهرب

السلطان. من متواريًا

حياة صورت الشعراء، ودواوين األغاني كتاب يف واملجون اللهو حياة صورت وكما
قرأت أنت فإذا املحدثني. وطبقات سعد، ابن طبقات أمثال العلماء تراجم يف اإليمان
املحدثني طبقات قرأت وإذا وإباحة، ومجون لهو كلها الحياة أن ظننت األغاني
الحياة أن اعتقدت أنت إن وتنصف وتقوى، وورع دين كلها الحياة أن خلت واملتصوفة
وحانة، مسجد املدنيات؛ ككل كانت العباسية املدينة وأن وألوان، صنف ذات كانت
وساهر تهجد، يف وساهر الحدائق، يف ومصطبح الفجر، يرتقب ومتهجد وزامر، وقارئ
هذا كل يقني. يف وإيمان دين، يف وشك إمالق، من ومسكنة غنى، من وتَُخَمة طرب. يف

كثريًا. كان هذا وكل العبايس، العرص يف كان

به. يتوضأ صغري إناء التور: 47
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مع الجهاد معرتك يف يدخلوا لم وداود، كسفيان سميناهم الذي املؤمنني من النوع هذا
املؤمنون إنما غريهم. إللحاد يأبهون وال بإيمانهم، يعنَون كانوا بل واملتزندقني، الشاكني
وأبي عطاء بن واِصل أمثال العرص، ذلك معتزلة هم امللحدين عىل للرد تصدوا الذي
تقوله ما يستعِرضون أخذوا فهؤالء النَّظَّام، وإبراهيم املْعتِمر بن وبرش ف العالَّ الهذيل
كثريًا الكتب لنا حكت وقد الحجة، ويلزمونهم عليهم، ويردون ويناقشونهم الزنادقة،

هللا. شاء إن املعتزلة عىل الكالم عند له الجدل،نعرض هذا من
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العرص ذلك الثقافاتيف





متهيد

إىل أصولهم حيث من وانتسابهم اإلسالمية، اململكة يف السكان اختالف أثر من كان
السكنى يف بعض مع بعضهم وامتزاِج — األول الباب يف بينَّا كما — مختلفة أمم
الحضارة ونمو اإلسالم، يف املختلفة األمم أفراد من كثري ودخوِل ذلك، إىل وما والتزاوج
ونظام ونجوم، وطب هندسة من الحياة، شئون من بكثري واسًعا علًما يستدعي نموٍّا
ثقافات اإلسالمية اململكة يف انترشت أن كله ذلك أثر من كان وأدب. ولغة وفقه، حكم
ويبذلون َعلمها، ثقافة لكل يحملون بارزون رجال هناك وكان مختلفة، ألمم مختلفة
خري أنها وإفهامهم الناس، إىل وتحبيبها ملبادئها، والرتويج لها، الدعوة يف جهدهم
تسري جدوًال لنفسها تشق أخذت ثقافة كل أن هذا: مظاهر من وكان الثقافات. أنواع
وحافظت باإلصالح، وتعهدته مجراها وسعت مددها وزاد غزرت وكلما وحدها، فيه
تقريبًا املستقلة الجداول هذه أن — ذلك بعد — نرى ثم استقالله، عىل ما حد إىل
حصل ما أن ورأينا مختلفة. مياه فيه تصب عظيم، نهر منها ويتكون تلتقي، أخذت
امتزاج األجناس يف كان وقد العلمية. الثقافات يف نظريه حصل البرشية األجناس يف
األجناس يف كان وقد وتوليد، وتزاوج امتزاج العلمية الثقافات يف فكان وتوليد؛ وتزاوج
تلقيح من تنشأ التوليد عملية وكانت عيوبه، وله مزاياه له جنس كل مختلفة، ميزات
أخرى خصائص وله الدمني، وعيوب الجنسني، مزايا له جديد جنس فينشأ بدم، دم
ونشأ الثقافات، بني لقاح هناك كان الثقافات. يف الشأن كذلك فكان الجنسني، يف ليست
تكن لم جديدة وصفاٍت وتلك، هذه من صفاٍت تحمل جديدة، ثقافات اللقاح هذا من
اململكة يف كان وكما سواها. عما يميزها خاص طابع لها وأصبح تلك، يف وال هذه يف
يف بميزات املختلفة األمم امتازت كذلك بميزة، أمة كل اشتهرت مختلفة، أمم اإلسالمية

الثقافة. يف ميزات تبعها العقلية،
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طبيعة كانت وماذا ثقافة؟ كل ميزة وما العرص؟ ذلك يف الثقافات أشهر هي فما
األعظم؟ النهر يف تصب أن قبل جدولها

عليه؟ غلب العنارص وأي مائه، طبيعة كانت ماذا النهر، ذلك يف صبت أن بعد ثم
النهر؟ مياه يف العنارص تلك مظاهر وما

الباب. هذا يف عنه نبحث أن نريد ما ذلك
وأعني الناس عقول يف األكرب األثر لها كان ثقافات، أربع العرص هذا يف انترشت قد
كان كما العربية. والثقافة الهندية، والثقافة اليونانية، والثقافة الفارسية، الثقافة بها:
منها، كل يف كلمة فلنتكلم واإلسالم. والنرصانية اليهودية أهمها دينية ثقافات هناك
كلها الثقافات يمثل كان ممن مثًال لنخرت ثم أمكن، ما يمثلها من ثقافة لكل ولنخرت

امتزاجها. بعد
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الفارسية الثقافة

ذلك عىل وساعد عظيًما، انتشاًرا األول العبايس العرص يف الفارسية الثقافة انترشت
أمران:

الفرس. إىل غالبًا وإسناده الوزارة، منصب إنشاء األول:
الشام من أخرى وبعبارة بغداد، إىل دمشق من الخالفة عاصمة انتقال والثاني:

العراق. إىل

الوزارة

لسان عىل الكريم القرآن ففي اإلسالمي، الفتح قبل للعرب معروفة «وزير» كلمة كانت
األمراء نَحن السقيفة: حديث ويف أَِخي﴾ َهاُروَن * أَْهِيل ْن مِّ َوِزيًرا يلِّ ﴿َواْجَعل موىس
طبقات ويف للنبي، وزيًرا كان ملسو هيلع هللا ىلص بكر أبا أن سعد» «ابن طبقات ويف الوزراء وأنتم
امرأة يف خان إسالمي) جاهيل شاعر (وهو الهذَيل ذُؤيب أبا أن قتيبة» «البن الشعراء

ذؤيب: أبا يخاطب خالد فقال فيها، زهري بن خالد خانه ثم له، عم ابن

ي��س��ي��ره��ا م��ن س��ن��ة راٍض وأوُل ِس��رت��ه��ا أن��ت س��نَّ��ٍة ِم��ن ت��ج��زَع��ّن ف��ال
ص��دوره��ا ب��أم��ٍر ض��اق��ت إذا إل��ي��ك تَ��نْ��ت��ِه��ي ل��ل��ع��ش��ي��رة إم��اًم��ا وك��ن��ت
ووزي��ره��ا! ن��ِف��س��ه ص��ف��ي وأن��ت ُع��َويْ��ِم��ٍر اب��ن م��ن ��ْده��ا تَ��تَ��نَ��قَّ أل��م

وزير يُسمى كان زياًدا «إن الطربي: يقول مستعمًال، اللفظ كان األموية الدولة ويف
االصطالحي املعنى يف تستعمل لم ذكرنا، التي املواضع كل يف الكلمة ولكن معاوية.»
خلِّكان: ابن قال املنارص. املوازر بمعنى هي وإنما الوزير، كلمة من اآلن نعرفه الذي
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وهو الِوزر من أنها أحدهما: قولني؛ عىل الوزارة اشتقاق يف الّلغة أرباب اختلف «وقد
أنها والثاني: قتيبة. ابن قول وهذا الثقل، السلطان عن حمل قد الوزير فكأن الِحمل،
الذي معناه الوزير وكذلك الهالك، من به لينجى يعتصم الذي الجبل وهو الوزِر، من
الزجاج.» إسحاق أبي قول وهو رأيه، إىل ويلتجئ السلطان، أو الخليفة، عليه يعتمد

املسترشقني بعض إليه ذهب ما عىل عربي) الكلمة أصل أن (وهو هذا نرجح ونحن
التقرير. أو األمر ومعناه ،Vi-chira فيشريا، من مأخوذ فهلوي، الكلمة أصل أن من

املنصب، هذا إنشاء هو املبتدع إنما العبايس، العرص يف ِبْدًعا وزير كلمة تكن لم
يكن ولم فاريس، املنصب وهذا االسم، بهذا وتلقيبه الرسمية، السلطة صاحبه وإعطاء
سلمة أبا «إن الخالل: سلمة أبي ترجمة يف خلكان ابن قال العباسيني. قبل معروفا
من قبله يكن ولم العباس، بني دولة يف بالوزارة وشِهر الوزير، اسم عليه وقع من أول

الدول.»1 من غريها يف وال أمية، بني دولة يف ال االسم، بهذا يعرف
طبعه من يكون أن فيجب ورعيته، امللك بني وسيط «الوزير الفخري: ويقول
بما الفريقني من كالٍّ ليعامل العوام، طباع يناسب وشطر امللوك، طباع يناسب َشطر
بني دولة يف إال قوانُينها وتقرر قواعدها تتمهد لم والوزارة واملحبة. القبول له يوجب
واحد لكل كان بل القوانني، مقررة وال القواعد، مقننة تكن فلم ذلك قبل فأما العباس،
فكل الصائبة، واآلراء الحجى ذوي استشار أمر حدث فإذا وحاشية، أتباع امللوك من
الوزير ي وُسمِّ الوزارة، قوانني تقررت العباس بنو ملك فلما وزير، مجرى يجري منهم

مشريًا.» أو كاتبًا يسمى ذلك قبل وكان وزيًرا،
(أول الخالل سلمة فأبو فرًسا، موايل العرص هذا يف الظاهرون الوزراء كان وقد
«موريان» من فاريس املنصور وزير املورياني أيوب وأبو فاريس، موىل عبايس) وزير
يحيى كان وكذلك كذلك، موىل املهدي وزير داود بن ويعقوب األهواز)، قرى من (قرية
ملوك أوالد من وكانوا سهل، بني املأمون واستوزر الرشيد، وزير الربمكي خالد بن
سهل، بن الحسن ثم سهل، بن الفضل املأمون واستوزر الربامكة، صنائع ومن الفرس،
العجل،2 لبني موىل وهو يوسف، بن أحمد املأمون استوزر سهل بني دولة دالت وملا

وهكذا. الرازي، يسار بن يحيى بن ثابت استوزر ثم

.٢٢٩ :١ جزء األعيان وفيات 1

.٢٠٦ :٢ الزاهرة النجوم 2
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وكان فرًسا، كانوا نؤرخه الذي العرص هذا يف الوزراء أكثر أن هذا من فرتى
الشئون ويف الحربية، الشئون يف فينظر الشئون؛ كل يف الخليفة مقام قائًما الوزير
ولم أوراق، من إليه يرفع ما عىل ويوّقع املختلفة، الجهات إىل الرسائل ويكتب املالية،
وزير، وللمال وزير، للحرب فيُجعل األعمال، بتعدد العباسية الدولة يف الوزراء يتعدد
خطة َقسموا «فقد األندلسيني، نظام من األعمال، بتعدد الوزراء تعدد كان وإنما وهكذا،
وزيًرا، وللرتسل وزيًرا، املال لحسبان فجعلوا وزيًرا، صنف لكل وأفردوا أصناًفا، الوزارة
العكس وعىل وزيًرا.»3 الثغور أهل أحوال يف وللنظر وزيًرا، املتظّلمني حوائج يف وللنظر

والقلم. السيف خّطتي بني له جمعوا فقد العباسيون؛ ذلك من
خطة واملالية الحربية اإلدارة إىل يجمع كان الوزير أن من ذكرنا الذي وهذا
مطالب من عليه يعرض ما عىل والتوقيع الجهات، إىل الرسائل إنفاذ بها (وأعني القلم
كان وكذلك بليًغا، كاتبًا مطلًعا، عامًلا يكون أن الوزير رشوط من جعَل ورسائل)
ألموري التمست إني وزير: اختيار يف كتب املأمون أن «ُحكي العرص، يف الوزراء أكثر
اآلداب، هّذبته قد طرائقه، يف واستقامة خالئقه، يف عفة ذا الخري، لخصال جامًعا رجًال
فيها، نهض األمور مهمات ُقلِّد وإن بها، قام األرسار عىل اؤتمن إن التجارب، وأحكمته
وأناة األمراء، صولة له اللمحة، وتغنيه اللحظة، وتكفيه العلم، وينطقه الحلم، يسكنه
صرب. باإلساءة ابْتُِيلَ وإن شكر، إليه أُحِسن إن الفقهاء، وفهم العلماء، وتواضع الحكماء،
بيانه.4 وحسن لسانه بخالبة الرجال قلوب يسرتقُّ غده، بحرمان يومه نصيب يبيع ال
العلمية الكفاية اختيارهم يف لوحظ للوزارة اختري من أكثر أن عىل يدّلنا الوزراء وتاريخ
والجدل، والسري واألشعار باألخبار عامًلا فصيًحا كان الخالل سلمة فأبو والبالغة،
يسمى كان سهل بن والفضل واآلداب، العلوم من كثري يف مشاركة ذوي كانوا والربامكة

إلخ». … القلم ورياسة السيف رياسة بني لجمعه الرياستني ذا
األسباب أكرب من كانت الوزير، يف الخلفاء يشِرتطها كان التي الكتابية القدرة وهذه
أهل منهم أكثر لسانية فصاحة أهَل كانوا فالعرب غالبًا؛ الفرس عىل الوزارة قرص يف
اللسان، من مشتقة كلمة للفصاحة وضعوا أنهم يف السبب هو هذا ولعل كتابية، بالغة

الكتابة. من ذلك مثل يشتقوا ولم وفصاحة، بيان ذا كان إذا لِسن فقالوا:رجل

.١٩٩ خلدون: ابن مقدمة 3

.٢١ السلطانية: األحكام 4
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الدولة يف وحتى العرب، عند منها أبني الفرس عند كانت الكتابية القدرة أن والحق
موىل وسالم الكاتب، الحميد عبد أمثال الفرس، من الفنيني الكتاب أظهر كان األموية
فضل يعدد معاوية بن يزيد قال بالقلم، ال واللسان بالسيف يفخر العربي وكان هشام.
أبي إىل عبيد ومن قريش، عّز إىل ثقيف والء من نقلناك «لقد أبيه: بن زياد عىل بيته
يقول ذلك ويف القلم، عىل السيف تفضل العرب تزل ولم املنابر.» إىل القلم ومن سفيان،

النمري: جرير بن سِليط

ال��ِخ��واِن؟ م��ن األص��غ��ِري��ن وتُ��دن��ي أه��ًال ِل��ذاك ول��س��ت أت��ح��ِق��رن��ي
وال��طِّ��ع��ان ال��ك��ري��ه��ة ب��ف��رس��ان ول��ي��س��وا وك��ت��ابً��ا ج��ه��اب��ذة
ال��ب��ط��ان5 م��ن ال��ح��ل��َق��ت��ان ت��الق��ى م��ا إذا وت��ذك��رن��ي َس��ت��ع��رف��ن��ي

أرباب أنهم ناحية وهي اآلن تعنينا التي الناحية هذه (من لهم كان الوزراء هؤالء
ولوالة يِعينونه، كتاب بل كاتب، وزير لكل كان فقد الُكتّاب، يسمون أعوان أقالم)
صول بن محمد بن ليحيى كاتبًا مثًال عجرد حماد فكان كتاب؛ الدولة ورجال األقاليم
بن عمرو وكان ِكرمان،6 وايل هبريَة بن عمر بن لداود يكتب املقفع ابن وكان باملوصل،
يكتب وكان مسعدة، بن لعمرو يكتب عيىس بن الحسن وكان للمأمون، يكتب مسعدة

وهكذا. ميمون، بن سوار بن هللا عبد الربمكي خالد بن ليحيى
تتدرج بل الوزير، رأسها عىل ِوحدة تؤلِّف الكتاب) (طائفة الطائفة هذه وكانت
عىل مسعدة بن عمرو ع وقَّ فقد وبالغتها، كفايتها عىل معتمدة الوزارة، إىل الرقي يف
عىل بيده يحيى فرضب عمرو، بتوقيع جعفر فأعِجب يحيى، بن جعفر إىل رفعت ورقة
لم ولو صالت، الكتلة هذه أفراد بني وكان جلدك!»7 يف وزير «أي وقال: عمرو، ظهر
من توقيع ومعه الكتاب، قدماء من شيخ الرشيد أيام يف الخراج ديوان «حرض يتعارفوا،

بتالقيهما ويعني الخيل، بطون عىل يشد حلقتني ذو حزام والبطان ،٢٤ للجهشياري: والكتاب الوزراء 5
للحرب. االستعداد
نفسه. املصدر 6

جزء الوزراء»، سبيل «البالغة العلمي املجمع مجلة يف املوضوع، هذا يف عيل كرد األستاذ مقالة انظر 7
.٢٧ سنة و٦، ٥
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ثالثًا؛ عني لهم:احفظوا فقال كتابه، وزجوا به، الكتَّاب فعِني عليه، دين بقضاء الرشيد
الحميد عبد نصيحة كانت ذلك وقبل نسب.»8 والصناعة نسب، واملودة نسب، الجوار
األموية. الدولة عهد آخر يف وحدة يؤّلفون كانوا أنهم عىل دليًال الكتاب ملعرش الكاتب

حتى الفرس، من أجدادهم حذو يحتذون كالوزراء، فرًسا الكتاب هؤالء أكثر كان
(ذا نفروخ زاذا بن سهل بن الفضل «أن الجهشياري: يروي الخارجية، مظاهرهم يف
فال املأمون، عىل الدخول أراد إذا فيه ويحمل مجنح، كريس عىل يجلس كان الرياستني)
فمىش، عنه ونزل الكريس، وضع وقعت فإذا عليه، املأمون عني تقع حتى يحمل يزال
فيقعد ويعود الرياستني، ذو يسلِّم ثم املأمون، يدي بني يوضع حتى الكريس وُحِمل
كان وزرائها من وزيًرا فإن األكارسة، مذهب إىل ذلك يف الرياستني ذو ذهب وإنما عليه.
من رجًال عرش اثنا حمله ويتوىل عليه، أيديها بني ويقعد الكريس، ذلك مثل يف يُْحمل

امللوك.»9 أوالد
يقول: فالجهشياري الفاريس، للنظام تقليًدا إال ليس كطبقة، الكتاب تكون إن بل
يلبسها ال ِلبسة خدمتهم يف ممن طبقة كل أهل يلبس أن الفرس ملوك رسم من «كان
والطبقة صناعته بلبسته عرف امللك إىل الرجُل وصل فإذا الطبقة، تلك غري يف ممن أحد
الفرس ملوك وكانت املعهودة، لبستهم يلبسون الحرض يف الكتّاب فكان فيها، هو التي

امللوك.»10 تراجمة الرسائل كتاب تسمي
كانت ثقافتهم أن ذلك خاص، الثقافة من نوع نرش يف كبري أثر الكتاب لهؤالء كان
بحكم ألنهم شاملة؛ واسعة اطالعهم ودائرة معارفهم وكانت غريهم، ثقافة من أوسع
من يعرفوا وأن وتقاليدهم، االجتماعية الناس أحواَل يعرفوا أن مضطرون مناصبهم
مواقفهم من كثريًا ألن طرًفا؛ والتاريخ والجغرافيا والفلسفة الدين وعلوم واألدب اللغة
الكاتب يضطر القبيل، هذا من مسائُل الوايل أو للخليفة عِرض وقدت ذلك، إىل يحتاج
يرد ما الخلفاء عىل يعِرضون كانوا الذين هم إذ ذلك؛ بجميع ا ملمٍّ يكون أن إزاءها
الكاتب، معارف بني قارنا نحن إذا ذلك ويتضح منهم. يصدر ما ويحررون عليهم،
ودائرة محدودة، معارفه الفقيه أو فاملحدث العرص، ذلك يف الفقيه أو املحدث ومعرفة

.٣٤٣ الجهشياري: 8
و٤٠٢. ٤٠١ الجهشياري: 9
و٤. ٣ نفسه: املصدر 10
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كاللغة لفنه؛ وسائَل تعد التي املسائل يف يتوسع فإنما يشء يف توسع فإن فنه، حوَل
أّلف ما هذا عىل دليًال وحسبنا ذلك، من أوسع فدائرته الكاتب أما والرصف. والنحو

الكتب: من للكاتب
ذكر كما تأليفه عىل حمله فقد قتيبة»؛ البن الكاتب «أدب ذلك من نعرفه ما فأول
والفلسفة، واملنطق النجوم يف بالنظر شِغفت «قد الكتاب من طائفة رأى مقدمته:أنه يف
ورأس والعرض، والجوهر والكمية، والكيفية الِكيان وسمع والفساد. الكون وعرفت
لهم فوضع إليها، وما اللغة يف النظر وأهملوا إلخ». … تنقسم ال والنقطة النقطة، الخط
بعده وأّلف وإمالء. ورصف ونحو لغة من الكاتب يلزم بما خاص فهو ذلك؛ يف كتابه
هو وتوسع كتابه، يف بالتقصري قتيبة ابن فغمز الكتاب»، «أدب كتابه الصويل بكر أبو
وما والقلم والدواة وقبحه، الخط حسن يف فتكلم قتيبة، ابن لها يتعرض لم مسائل يف
العربية، إىل وتحويلها والدواوين املكاتبات، يف والدعاء وطيه، الكتاب وترتيب إليهما،
درُستويه ابن وألف اإلمالء. قواعد من ويشء املال، بيت إىل تحمل التي األموال ووجوه
افتتاح يف باب آخره ويف اإلمالء، قواعد يف وأكثره «الكتاب»، كتاب ٣٤٦ سنة املتويف
وسنّه القلم بري يف ثم ويجمع، يفرد وما يّؤنث، وما منه يذَّكر وما التأريخ، ويف الكتاب،
حتى للّكتاب، املؤلفني من بعدهم جاء من وتوسع إلخ، … إليها وما والدواة وقطه،
املعلومات لكل تقريبًا فيه فتعرض اإلنشاء»، صناعة يف األعىش «صبح بكتاب ختمت
صناعته يف عمليٍّا الكاتب إليه يحتاج وما وفلك، وجغرافيا تاريخ من عرصه، يف البرشية
الرسائل، حمام ومطارات والربيد، العقود، وكيفية املكاتبات، ومصطلح ونحوه، خط من

إلخ. … واملنارات
كانوا وكيف الناس، من الطبقة بهذه يعنون املؤلفون كان كيف هذا من فرتى
تمتاز كانت الطبقة هذه وأن املختلفة، املوضوعات يف الواسعة املعارف منهم يتّطلبون

العامة. بالثقافة العلماء بقية عن
من األخذ هو األدب إن يقولون الناس جعل الذي هو املوقف هذا أن يل يظهر بل
التهذيب عىل تطلق كانت اإلسالم صدر يف األدب كلمة أن نرى فقد بطرف؛ يشء كل
إىل وما وتاريخها العرب وأيام والشعر، باللغة العلم عىل تطلق كانت ثم الخلقي،
الثقافة، واتسعت الكتاب هؤالء جاء فلما األموي. العهد يف املعنى بهذا واستعملت ذلك.
األدب، معنى اتسع والفارسية العربية الثقافة يعرف أن الكاتب من يتّطلبون وصاروا

بطرف». يشء كل من األُخذ األدب «إن وقالوا:
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الوزراء أحد (وهو سهل بن الحسن قال األلعاب، من يشء معرفة يشمل جعلوه بل
أنورشوانية، وثالثة شهرجانية فثالثة عرشة: «اآلداب العبايس): عرصنا يف والكتاب
طرنج، الشِّ ولعب العود، فرضب الشهرجانية فأما عليهن؛ أربت وواحدة عربية، وثالثة
فالشعر، العربية وأما والفروسية، والهندسة، فالطب، النورشوانية وأما الصوالج. ولعب
وما والسمر الحديث فمقطعات عليهن أربت التي الواحدة وأما الناس. وأيام والنسب،

املجالس.11 يف الناس يتلقاه
ذلك يف املؤلفة األدبية الكتب فوىض يف األسباب أحد كان هذا أن أيًضا يل يظهر بل
يفيد، ما جمع إىل فيها قصدوا فقد األخبار، وعيون والكامل، والتبيني، كالبيان العرص؛
بجانبها فحكمة ذكرنا، الذي الواسع بمعناه األدب فاهمني بعض، فوق بعضه وتكويمه
أخبار إىل البخل، يف قصص إىل بليغة، خطبة إىل لطيفة، نادرة إىل الغزل، من بيتان

الخوارج.
غري إىل الِكتاب، فائدة يف كالمه بعد الِخصاء يف تكلم الحيوان) كتابه (يف والجاحظ
األخرى الكتب جاءت ثم بطرف، يشء كل من األديب يلِم أن عندهم الغرض ألن ذلك؛
الطرف من استحدث ما وتزيد متفرًقا، وتجمع مجتمًعا، وتفرق حذوها، تحذو بعدها

األدبية.
اآلداب العربية اآلداب إىل وضموا العامة، الثقافة نرشوا والكتاب الوزراء هؤالء
أكثم حكم تعرف كما بزرجمهر ِحكم تِعرف أن األدب يتطلبه ما فأصبح الفارسية،
كرسى أقواَل وتعرف العرب، تاريخ تعرف كما الفرس تاريخ ف وتعر صيفي، بن
فقد واألمويني، الراشدين الخلفاء أقوال تعرف كما موبذان، وموبذ وأبرويز، وسابور
العلم صنوف يف الكتاب معرش فناِفسوا الكتاب: إىل الكاتب الحميد عبد نصيحة يف جاء
العربية؛ ثم والفرائض، وجل عز هللا كتاب بِعلم وابدءوا الدين، يف وتفقهوا واألدب،
غريبها واعرفوا األشعار، وارووا كتبكم، ِحْلية فإنه الخط وأجيدوا ألسنتكم، ِثَقاف فإّنها
تسمون ما عىل لكم معني ذلك فإن وسريها؛ وأحاديثها والعجم، العرب وأيام ومعانيها،
وقال منكم.» الخراج كتاب َقوام فإنه الحساب، يف نظركم يضعَفن وال بهممكم، إليه
تبلغه تكن لم الذي املحل أحللناك قد حمزة، بن عيل «يا أوالده: معلم للكسائي الرشيد

.١٤٢ :١ جزء اآلداب زهر 11
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بآداب وذاِكرنا األخالق، ملحاسن أجمعها األحاديث ومن أعفها، األشعار من فرونا همتك،
خالء.».12 يف تثقيًفا ترتك وال مأل، يف الرد علينا ترسع وال والهند، الفرس

إىل دمشق من الخالفة عاصمة انتقال الفارسية: الثقافة نرش يف الثاني السبب
عاصمة كانت دمشق أن االنتقال هذا عىل العباسيني بواعث أكرب من وكان العراق،
وكان ومعاوية، عيل بني الخالف عهد من أمية بني مع الشام ِضلع وكانت األمويني،
العباسيني حزم فمن لدولهم، الطاعة مثال وهم أمية، لبني املخلص الجند هم الشاميون
فدمشق ذلك وفوق رحمتهم، وتحت الشاميني بني الجديدة الدولة عاصمة تكون أال
وعمادهم. العباسيني وذخرية الدعوة، ومصدر الثورة، منبع خراسان عن ا جدٍّ بعيدة

قريبة وال الوسط، يف وليست الغرب، ناحية منتِحيٌة دمشق أن وهو: آخر؛ وسبب
األغراض؛ هذه يَُحّقق والعراق الهند. إىل األبيض البحر من تمتد التي اململكة وسط من
صالحة الخريات، كثرية الروم، عن بعيدة الرشق، من قريبة خراسان، من قريبة فبغداد
يتخذوا أن العباسيون كره وقد السامية. واألمم الفرس بني اتصال نقطة تكون ألن
ثورات سلسلة — البرصة وخصوًصا — تاريخهما ألن لهم؛ مقرٍّا الكوفة أو البرصة
عليه يؤاِخذ جرم التشيع وهذا وأوالده، لعيل يتشيع كبريًا عدًدا فيهما وألن متصلة،
قرب الهاشمية مدينة السفاح اتخذ لذلك األمويون؛ عليه يؤاِخذ كان كما العباسيون،
فبجانبها اختياره، يف ق وفِّ وقد بغداد، موقع اختار املنصور جعفر أبو جاء فلما األنبار.
أمري «يا للمنصور: النصارى بعض قال كما وهي والفرات، دجلة بني الخصبة األرايض
والفرات دجلة كانت أحد حاربك فإذا الفرات، مع دجلة بني الرصاة عىل تكون املؤمنني،
والهند البحر ومن تارة، بكر ديار من دجلة يف تأتيك املرية إن ثم ملدينتك، خنادق
وبالد خراسان من أيضا املرية وتجيئك والشام، ة الرقَّ من الفرات ويف والبرصة، والصني
جرس عىل إال إليك عدوك يصل ال أنهارك بني املؤمنني أمري يا وأنت تامرا، نهر يف العجم
متوسط وأنت عدوك، إليك يصل لم القنطرة وأخربت الجرس فإذاقطعت قنطرة، أو
والجبل.».13 والبحر الرب من قريب وأنت والسواد، واملوصل، وواسط، والكوفة، للبرصة
بابل مثل القديمة املمالك عواصم حيث العراق؛ يف كانت بغداد أن هنا يهمنا والذي

واملدائن.

.١٣٧ :٤ الحديد أبي ابن 12
الفخري. 13
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اإلسالمية، اململكة يف والثقافة للحضارة مركز أهم قليل بعد بغداد أصبحت كله لهذا
إنها نقول أن أمكننا واالضطرابات الفتن أوقات استثنينا إذا ونحن كله. العالم يف بل

الهجري. الخامس القرن نهاية إىل وعظمة، واتساع رقي يف ظلت
كان فقد العقلية؛ الناحية من كبري أثر العراق إىل الشام من االنتقال لهذا كان
وكان وثقافتها، مدنيتها فيه خّلفت دول عليه وتداولت مختلفة. أمم العراق يسكن
الذين وهم والرسيان، الِكْلدان مثل القديمة؛ األمم من بقايا اإلسالمي الفتح قبيل يسكنه
الذين امَلناِذرة به يقيم وكان وربيعة، إياد من العرب يسكنه وكان باآلراميني، بون يلقَّ
اإلسالم قبل حكمه من آخر ألن عليه؛ غالبة الفرس مدنية وكانت الحرية، ملك أسسوا
املسلمون عليه استوىل أن إىل طويًال، زمنًا أيديهم يف وظل الفرس، من الساسانيون هم
ما أكثر العراق جعل هذا كل الساسانيني. عاصمة «املدائن» فيه وكانت عمر، أيام يف
كان أعانوهم، الذين هم الفرس وكان العباسيون كان فلما بالفارسية، اصطباًغا يكون

الثقافة. ويف املناصب يف عظيم للفرس نفوذ وذاك هذا من
الثقافة يف أثر الفارسية للثقافة فيها كان التي النواحي نبحث أن نريد واآلن

اإلسالمية:
أنفسهم وجدوا البداوة بعد تحرضوا ملا العرب أن ذلك اللغوية: األلفاظ ذلك فأول
الحياة، مرافق جميع يف ذلك وكان عليها، يدل ما ألفاظهم يف ليس كثرية، أشياء أمام
ذلك، ونحو ونظامها والدواوين الغناء، وآالت وامللبس، املأكل وأنواع الزينة، أدوات من
أحيانًا، العربية الكلمات مداوالت يف يتوسعوا أن وهو: لذلك؛ يسلك طريق خري فسلكوا
وكانت أحيانًا. ولسانهم يتفق بما ومصقولة أحيانًا، هي كما األجنبية الكلمات ويأخذوا
به وتوسع العربية، اللغة منها تستمد التي املنابع من كبريًا منبًعا الفارسية اللغة
رجاء بن الحسن سمعت قال: الصباح، بن عيل «حدثنا قال: الصويل حكى مادتها،
احتجنا ما الفاريس: فقال الربمكي خالد بن يحيى يدي بني عربيٍّا فاريس ناظر يقول:
لغتكم، وال أعمالكم يف عنا استغنيتم فما ملكتم ولقد تسمية، وال عمل يف قط إليكم
كاإلسفيداج غريتموه، ما سمينا، ما عىل فيها وما ودواوينكم، وأرشبتكم طبيخكم حتى
كثرية، وأمثاله ب، والجالٍّ والخلنجني وكالسَكنجني كثرية، وأمثاله والدوغباج، والسكباج،
العربي، عنه فسكت كثري، ومثله روميٍّا، كان وإن والفراونك، واألسكدار وكالروزنامج،
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سنة ألف بعد سنة، ألف ملكتم كما نملك لنا اصرب له: قل خالد بن يحيى له فقال
لكم!».14 كان يشء إىل وال إليكم، نحتاج ال قبلها كانت

قديم يف الفرس من ناس فيهم نزل ملا املدينة أهل أن ترى «أال الجاحظ: ويقول
الكوفة أهل وكذا الِخربز.» البطيخ يسمون ولذلك ألفاظهم، من بألفاظ عِلقوا الدهر
طرق أربعة التقت إذا البرصة وأهل بالفارسية، و«بال» «بال»، امِلسحاة يسمون فإنهم
ويسمون فارسية، والِجهارسو «بالجهارسو»، الكوفة أهل ويسميها مربعة، يسمونها
فارسية والخيار خياًرا، القثاء ويسمون فارسية، والوازار «وازار»، السويقة أو السوق

إلخ.15 …
أو التجارة بطريق ذلك وكان العربية، اللغة إىل فارسية ألفاظ ترسبت قديم من
للسبب العبايس العرص يف دخلت التي باأللفاظ قيست إذا قليلة تعد ولكنها االختالط،
العبايس، العرص يف الحضارة بأسباب شعوًرا أكثر كانوا العرب أن وهو ذكرنا؛ الذي
للعرب ملًكا تعد لم العربية اللغة وألن الفرس، من لالقتباس احتياًجا أشد فكانوا
للغة يتعصب ال اإلسالمي والعالم جميعه، اإلسالمي للعالم ملًكا كانت بل وحدهم؛

إليها. داِع دعا ما األخرى للغات صدره يْفِسح فهو العرب؛ تعصب العربية
وعظم ملكهم ضخامة مع يتناسبان وأدب علم قديم من للفرس كان قد ثانيا:
وطنية، نزعة لهم فرس، رعيتها من وكثري العباسية، الدولة جاءت فلما سلطانهم،
إىل العصور حفظته وما آبائهم، تراث العربية إىل ينقلون فون املثقَّ أخذ قومية، وميول

عهدهم.
تذهب نكبات عليهم تتواىل وكانت والجغرافية، والهندسة التنجيم يف كتب لهم كانت
بتأليف مجدها تسرتد فكانت وعظمة، حياة يف مدينتهم كانت ولكن كتبهم، من بكثري
لبالدهم، األكرب اإلسكندر بفتح كانت عرتهم نكبة وأكرب عظمتهم. تساير جديدة كتب
(٢٢٦–٦٥٢م) الساسانية جاءت فلما كتبهم، خزائن من كثري الحرب هذا يف تلف وقد
والتأليف الرتجمة وتشجيع العلم، إىل امليل يف ملوكهم وأظهر وعلمهم. أدبهم استعادوا
والصني، والروم الهند من الكتب طلب يف بعث فقد (٢٢٦٠–٢٤١م)؛ بابك أردشري

أنورشوان. كرسى وعهد سابور، ابنه عهد يف الشأن كان وكذلك

.١٩٣ للصويل: الكتاب أدب 14
.١٠٧ ص ،١ جزء والتبيني، البيان 15
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وفريا. وأدبًا كثريًا، علًما فيها خّلفت قرون، أربعة نحو الساسانية الدولة دامت وقد
إنما والتاريخ) واألساطري والعلم، األدب (من العبايس العرص يف إلينا نقل ما وأكثر
من الساسانية قبل كان من تواريخ «فأما األصفهاني: حمزة قال األرسة؛ هذه إىل يرجع
امللوك، أولئك أزمنة يف (كانت) فيها املعرتضة لآلفات بها أشتغل فلم األشغانية، ملوك
اجتمع كان ما عىل حسدهم أهلها، وقهر بابل أرض عىل استوىل ملا اإلسكندر أن وذلك
نالته ما كتبهم من فأحرق مثلها؛ األمم من ألمة قط تجمع لم التي العلوم من لهم
يف عليهم يحفظ كان ومن والحكماء، والعلماء والهرابذة املوابذة قتل إىل قصد ثم يده،
من إليه احتاج ما نقل أن بعد هذا عامتهم، عىل أتى حتى تواريخهم، علومهم أثناء16

اليونانيني.»17 لسان إىل علومهم
اللسانني يجيدون ممن طائفة أخذ العبايس العرص يف العلمية الحركة نشطت فلما
كتابه يف النديم ابن عقد وقد العربية، إىل الفارسية من الكتب ينقلون والعربي الفاريس
بن هللا عبد (١) منهم: ذكر العربي، إىل الفاريس من النَّقلة ألسماء فصًال الفهرست
زياد بن عيل الحسن أبا (٤) خالد ابني ويوسف موىس (٣) نوبخت آل (٢) املقفع
يزيد بن إسحاق (٨) سالم بن جبلة (٧) البالذُري (٦) سهل بن الحسن (٥) التميمي
الكردي عيىس بن موىس (١١) القاسم بن هشام (١٠) الربمكي الجهم بن محمد (٩)
األصفهاني مطيار بن بهرام بن محمد (١٣) األصفهاني شاهويه ابن زادويه (١٢)

اَلفرخان.18 بن عمر (١٥) شاه مردان بن بهرام (١٤)
من الفرس تاريخ يف كتاب وهو خداينامه»، «كتاب املقفع بن هللا عبد ترجم وقد
أن والظاهر الفرس»، ملوك «تاريخ املقفع ابن سماه وقد أيامهم، آخر إىل نشأتهم أول
وتَرجم «الساسانيني»، عىل كالمه عند وامللوك األمم تاريخ كتابه يف عليه اعتمد الطربي
فالكتاب والرشائع، والعرف والعادات، النظم اآلبني ومعنى نامه»، «آبني كتاب كذلك
يف يقع كبري، كتاب أنه املسعودي ذكر وقد وعرفهم، وتقاليدهم الفرس، لنظم وصف

الصفحات. من آالف

واألوروبي. الهندي األصلني يف هكذا 16

ذلك. كل يؤيد ال الحديث والبحث ٢٢ ص األصفهاني، لحمزة واألنبياء األرض ملوك سني تاريخ 17

بعدها. وما ٢٢٤ ص النديم، ابن 18
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يتضمن وهو «مزدك»، وكتاب ودمنة»، «كليلة الفارسية عن املقفع ابن ترجم كذلك
وكتاب أنورشوان»، سرية يف «التاج وكتاب املشهور، الفاريس الديني الزعيم مزدك سرية

«اليتيمة».19 وكتاب الصغري»، و«األدب الكبري» «األدب
الفارسية من «الكيكيني» كتاب اسمه كتابًا ترجم املقفع ابن أن املسعودي ذكر وقد
وسري أسالفهم خرب من تضمنه قد ملا الفرس تعظمه الكتاب وهذا العربية، إىل األوىل

ملوكهم.20
األصبهاني: حمزة يقول الفرس، تاريخ من عديدة كتبًا فرتجموا املرتجمون عني وقد
ابن نقل من الفرس ملوك سري كتاب وِهي الفرس، تاريخ من نسخ ثمان يل «اتفق
تاريخ وكتاب الربمكي، الجهم بن محمد نقل من الفرس ملوك سري وكتاب املقفع،
زادِويه نقل من الفرس ملوك سري وكتاب املأمون، ِخزانة من املستخرج الفرس ملوك
بن بهرام بن محمد جمع أو نقل من الفرس ملوك سري وكتاب األصفهاني، شاهويه بن
قاسم بن هشام جمع أو نقل من ساسان بني ملوك تاريخ وكتاب األصبهاني، مطيار
موبذ مردانشاه بن بهرام إصالح من ساسان بني ملوك تاريخ وكتاب األصبهاني،
ببعض، بعضها رضبت النسخ هذه يل اجتمعت فلما فارس، بالد من شابور» «كورة

الباب.»21 هذا حق منها استوفيت حتى
عند ،٣٠٣ سنة يف فارس أرض من إصطخر بمدينة «ورأيت املسعودي: وقال
من كثرية علوم عىل يشتمل عظيًما كتابًا الفرس من املرشفة البيوتات أهل بعض
الفرس؛ كتب من يشء يف أجدها لم وسياستهم، وأبنيتهم ملوكهم وأخبار علومهم،
وعرشون سبعة ساسان آل من فارس ملوك فيه مصور وغريها، وكهنامه، كخداينامه،

وامرأتان.»22 رجًال وعرشون خمسة منهم ملًكا،
يف وهما شوس»، بهرام و«كتاب واسفنديار»، رستم «كتاب سالم بن جبلة وترجم

السري.23

.١١٨ ص نفسه، املصدر 19
.١٠٩ :١ جزء الذهب، مروج 20

ثمان. ال نسخ سبع ترى كما وهي باألصل، كذا .٩٨ ص األصفهاني، حمزة 21

.١٠٦ املسعودي: واإلرشاف، التنبيه كتاب 22

.٣٠٥ ص النديم، ابن 23
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رشوح، من عليه وما «أِفستا»، املسمى زرادشت كتاب الدينية الكتب من ترجم وقد
ِبسِجستان رجًال إن يقولون «كانوا املسعودي: ويقول األصفهاني.24 حمزة عنه وينقل

الكمال.»25 عىل الكتاب هذا يحفظ مستظهر الثلثمائة بعد
ودمنة، كليلة من قبل ذكرنا ما منها كثرية، أشياء الفرس عن ترجموا األدب ويف
وهو خرافة، ألف ومعناه أفسانه»، «هزار كتاب ومنها والصغري، الكبري واألدب واليتيمة،
بوسفاس، ككتاب القصص، كتب من غريه وكثري وليلة»، ليلة «ألف أصول من أصل
إلخ. … نمرود وكتاب اليتيم، روزبه وكتاب والثعلب، الدب وكتاب ونزهة، خرافة وكتاب
موبذ وكتاب عهدنا، إىل بالعربية محفوظ وهو أردشري، عهد األدب يف ترجموا كما

إلخ.26 … الحرب أدب وكتاب كرسى، وتوقيعات التدبري، يف أردشري وكتاب موبذان،
ال آخر ويشء العربي، إىل الفاريس للسان منا ونقًال ترجمة كان ذكرنا الذي هذا
فعكفوا مًعا، والعربية الفارسية اللغة أتقنوا قوم هناك كان أنه وهو: شأنًا، عنه يقل
يخرجون هم ثم وعقولهم، أفكارهم ويرّقون بها، يَتَثَّقفون الفارسية الكتب قراءة عىل
ولكنه فاريس، لكالم ا تامٍّ نقًال يخرجونه ما وليس وعلًما، وشعًرا أدبًا العربية باللغة
أملانية، أو إنجليزية أو فرنسية ثقافة يتثقف اليوم كالعربي منه؛ ومتولد عنه، منبعث
ِنتاجه ولكنه أوروبيٍّا، أدبًا يسمى ال العربية بلغته جديًدا أدبًا يخرج ذلك بعد هو ثم

أثره. عىل وسائر به، ومتأثر
الثقافتني، وتثقفوا والعربية، الفارسية حذَقوا النحو، هذا عىل الفرس من كثري كان
وابن هارون، بن وسهل سهل، بن كالفضل جديًدا؛ نتاًجا العربي األدب يف وأنتجوا
من كان الُقّصاص): (أحد األسواري سيار بن موىس عن الجاحظ ويقول املقفع،
يف يجلس وكان بالعربية، فصاحته وزن يف بالفارسية فصاحته كانت الدنيا، أعاجيب
كتاب من اآلية فيقرأ يساره، عن والفرس يمينه، عن العرب فيقعد به، املشهور مجلسه
فال بالفارسية. لهم فيفرسه الفرس إىل وجهه يحول ثم بالعربية، للعرب ويفرسها هللا
منها واحدة كل أدخلت الواحد اللسان يف التقتا إذا واللغتان أبني. هو لسان بأي يدرى

األسواري.»27 سيار بن موىس لسان من ذكروا ما إال صاحبتها، عىل الضيم

.٦٤ ص نفسه، املصدر 24
.١١٠ :١ جزء الذهب، مروج 25

.٦٢٤:١ ،Islamic Culture مجلة يف كتبت مقالة هذا يف انظر 26
.١٣٩ :١ والتبيني البيان 27
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يجدوه لم ما الغذاء من فيها ووجدوا الفارسية، تعلموا العرب من قوًما نرى بل
بعد يخرجون ثم دراستها، يف ويمِعنون يتدارسونها، كتبها عىل فعكفوا العربية، يف
الشاعر «العتابي» ذلك عىل مثال نذكر العرب، وبالغة الفرس، معاني فيه عربيٍّا، أدبًا
بالثقافة تثقف أيوب، بن عمرو بن ُكْلثوم اسمه تغِلب، من عربي وهو املشهور، العبايس
بني بالرقة إني الحسن: بن يحيى «قال فيقول: طيفور يحدثنا بها، وأُعِجب الفارسية،
بالفارسية، فكلمته له بغالم دعوت إذ ِبركة، عىل الحسني بن طاهر بن محمد يدي
عمرو، أبا له: فقلت بالفارسية، معي فتكلم كالمنا، يف حاًرضا وكان العتَّابي، فدخل
العجم كتب وكتبت َقدمات، ثالث هذه بلدتكم قدمت يل: فقال قال: الرطانة؟ وهذه مالك
إىل قائمة فهي يزدجرد، مع هناك ما إىل سقطت الكتب وكانت ِبمرو، الخزانة يف التي
قرية إىل فراسخ بعرش وجزنها نيسابور قدمت ثم حاجتي، منها كتبت فقال: الساعة.
أشهًرا. فأقمت مرو، إىل فرجعت منه، حاجتي أقض لم كتابًا فذكرت ِذودر، لها يقال
العجم كتب يف إال املعاني وهل يل: فقال العجم؟ كتب كتبت ِلم عمرو أبا قال:قلت

كثريًا.»28 بالفارسية ويحدثني يذاِكرني كان ثم لهم! واملعاني لنا، اللغة والبالغة،
منه تبينت ونثره شعره قرأت إذا وأنت فارسية، ثقافة مثقًفا إذن العتابي كان
جوفاء، أشعارهم الشعراء من كثريًا أن حني عىل املعاني، غزير ممتاًزا، أديبًا كان أنه
شعًرا له وتقرأ أسلوبها، ودّق معانيها، غزرت نثرية قطًعا الفريد العقد يف مثًال له تقرأ

يقول: كأن مألوف، غري بروح فتشعر الشعر، فنون من مختلفة فنون يف مطبوًعا

ال��ن��اِظ��ُر ��ل��ه ت��أمَّ م��ا إذا ي��ب��ي��ن ش��خ��ص ل��ل��ش��ك��ر ك��ان ف��ل��و
ش��اك��ُر ام��رٌؤ أنِّ��ي ِل��تَ��ع��ل��م ت��راه ح��تَّ��ى ل��ك ل��م��ثّ��ل��تُ��ه

يقول: الذي وهو طويًال،29 زمنًا به ويتغنّون الناس، به فيَْفتن

م��ج��َرى ال��ع��ي��ن ق��ري��ر ي��ا دك ب��ع��ـ ل��ل��ع��يَ��ن��ي��ن ج��فَّ م��ا

و١٥٨. ١٥٧ ص بغداد، تاريخ من السادس الجزء طيفور، 28

.٢ :١٢ األغاني 29
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ُم��بَ��رَّى ع��ظ��ٍم ِس��وى ّم��ن��ي ت��دع ل��م ال��ص��ب��اب��ة إن
ح��رَّى ال��ده��ر ع��ل��ي��ك ك��ِب��ٍد َع��ل��ى ع��ب��رى وم��دام��ٍع

قرب من قِريبك الفطن. مطايا األقالم يقول: كأن ع، املقفَّ ابن ِحَكم تشبه حكم وله
إىل الناِس وأهدى ِعرشتَك، أحسن من وعشريك نفعه، عمك من عمك وابن خريه، منك
فكن أنا: إليك كتابي «موصل فقال: بشخص يوِيص وكتب إليك. بره أهدى من مودتك
اللفظ، قليل بها، الالئق َقدرها تقدر لم نادرة، شخصية فالعتابي الجملة وعىل أنا!» له
النظم يف اإلجادة من له اجتمع قد واسعة، ثقافة عىل وشعره نثره يدل املعنى، غزير

ثقافته. من علمنا مما ذلك سبب أدركنا وقد لغريه، يجتمع أن نَدر ما والنثر
الفارسية، الثقافة من بحّظ أخذوا الذين العرب وهؤالء تعربوا، الذين الفرس هؤالء
الفاريس العنرص فيها ونثًرا، وشعًرا وحكمة علًما العبايس العرص هذا يف الدنيا ملئوا
أمرها، عىل وغلبتها الفارسية اللغة سادت أنها وقتذاك العربية حظ ومن جيل. واضح
الشاعر ِشعر الفارسية، ال العربية باللغة هو إنما الراجحة الفارسية العقول نتاج فكان
كابن عربي منهم املؤلف وتأليف املقفع، كابن منهم األديب وأدب كبشار، عربي منهم

إلخ. … والطربي قتيبة
وجوه: جملة من ذلك كان وقد العربي، األدب يف الفارسية الثقافة أثر ثاًلثا:

ألوان ذات الحياة هذه كانت وقد االجتماعية، الحياة ِظلُّ عرص كل يف األدب أن (١)
الفاريس. اللون فيها لون أظهر متعددة،

مظهرها وكان العرص، ذلك يف الناس يف تغلغلت الفارسية العاداِت أن ذلك وبيان
وعظماء والقضاة قديًما، كالفرس لهم عيًدا النَّريوز يوم يتَّخذون فالناس جليٍّا، واضًحا
الفرس. مجالس هي والرشاب واللهو الغناء ومجالس كالُفرس، الَقَلنْسوة يلبسون الدولة
السواد بتغيري املأمون يُقنع حتى يحتال فاريس) (وهو املأمون وزير سهل بن والفضُل
والخرضة خًرضا، وقالنسهم أعالمهم يجعلوا أن العمال جميع إىل ويكتب بالخرضة،
األحيان أغلب يف اتَّبعت الدولة وإدارة الحرب ونظام واملجوس.30 كرسى لباس هي

ذلك. أمثال من كثري إىل وإدارتهم، حروبهم يف الفرس نظام

بعدها. وما ٣٩٦ الجهشياري، 30
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وصفهم حتى الغناء، يف واإلْفراِط الرشاب، يف اإلْفراط إىل ميالون قديم من والفرس
سكارى. وهم الدولة شئون وترصيفهم فيه، والغلو ذلك، يف باإلمعان «ِهريودوت»

يوم كل من يعملوا أن الناس أمر جور» «بهرام أن األصفهاني حمزة ويروي
الغناء؛ سماع عىل يرشبوا وأن واللهو، والرشاب األكل عىل ويتوافروا يسرتيحوا ثم نصفه،
نهيتكم قد أليس فقال: (مغنني) ْملهني غري عىل يرشبون بقوم ومر … املغنون فعز
فكتب عليه. نقدر فلم درهم مائة عىل بزيادة طلبناه فقالوا: املالهي؟ عن الغفلة عن
عىل ففرقهم منهم، رجل ألف عرش اثنى إليه فبعث ملهني، منه يستدعي الهند ملك إىل

بها.» فتناسلوا مملكته بلدان
الجو فملئوا األوىل، سريتهم إىل الفرس عاد حتى العباسية الدولة قرت إن فما
يف الناس قادة هم الفنون هذه من فن كل يف رجالهم ورأينا وتًرفا، ولهًوا ونبيذًا غناء
ويعلِّمان اْلُحلو، والغناء الظريف اللهو ينرشان إسحاق وابنه املوصيل فإبراهيم لك، ذ
وكانا اللذائذ، تحصيل يف واإلتالف الرسف حياة يف املثل للناس ويقدمان الجواري،
علم إسحاق وضع وقد شاعرين، أديبني عاِلمني إسحاق) (وخاصة صوتهما حسن مع
فنِّهما يف وقلدوهما بغنائهما، الناس وأولِع فيه، وأّلف العباسية، الدولة يف املوسيقى

قائل: فمن فيهم، أثره عىل يدل بما الشعراء رثاه إبراهيم مات وملا ولهوهما،

وال��ِق��ي��اِن ال��م��زاِه��ر ب��َش��اَش��ات وّل��ت ف��ق��دت ال��م��وص��ِل��ي ت��َول��ى
ال��زم��ان ع��ل��ى ال��م��وص��ل��ي ح��ي��اة َف��ت��ب��ق��ى ب��ق��ي��ت ب��ش��اش��ٍة وأي
ال��دنَ��ان31 ع��اِت��َق��ة وت��س��ِع��ده��ن وال��م��الِه��ي ال��م��زاِه��ر َس��ت��ب��ِك��ي��ِه

قائل: ومن

ج��اِن��ب��ه م��ن��ه خ��ال ق��د ال��تَّ��ص��اب��ي م��ح��ّل رأوا إذا ال��م��ل��وِك أش��راف س��ت��ب��ك��ي��ه
وح��اِج��ب��ه! ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ع��ل��ي��ه ب��ك��ى ك��م��ا ُط��رٍّا ال��ظَّ��رِف أه��ُل وي��ب��ك��ي��ه

الخمر. الدنان بعاتقة ويعني البكاء، عىل تعني تسعد: 31
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قائل: ومن

األح��ب��اِب ��ل��ة م��حِّ ف��ي ث��اويً��ا ال��تُّ��راِب ع��ف��ر ت��ح��ت ال��لَّ��ه��و أص��ب��ح
واألص��ح��اِب اإلخ��واِن ب��خ��ي��ِر ال��ّل��ه��و ف��انَ��ق��رض ال��م��وص��ل��ي ث��وى إذ
��راب ال��شَّ وص��ْف��و ال��ه��وى وب��ك��اه ع��ل��ي��ه ح��ًزن��ا ال��م��س��ِم��ع��ات ب��ك��ِت
ال��ِم��ض��راب32 دم��ع��ة ال��ع��ود رِح��م ح��ت��ى ال��م��ج��اِل��ِس آل��ة وب��ك��ت

ِمرصاعيه، عىل التَّهتك باب لهم والفاتح اْلُمْحَدثني، إمام كان الفاريس برد بن وبشار
إال مغنّية وال نائحة وال شعره، من يروي إال َغزلٌة وال َغزل فال العراق يف شعره سار

ِشعره. عنه فيأخذن بيته يف النساء ويأتيه به، تَتكسب
املدينة هذه ألهل أدعى يشء «ما دينار: بن ومالك هللا، عبد بن سوار ويقول
أخدع ِمن يقول:إن عطاء بن واصل وكان األعمى!» هذا أشعار من الفسق إىل (البرصة)
إىل النِّساء «عرس بشار: ويقول امللحد!»33 األعمى هذا لكلماِت وأغواها الشيطان حبائل
هذا فتح فلما الطلب.34 يف واإللحاح املغازلة يف اإلمعان عىل الِفتيان فيشجع ميارسٍة»
وأبي إياس، بن كمِطيع والعجمي؛ العربي ذلك يف سواء أَثِره، عىل أتى من فيه لج الباب
يكني وال بالغلمان، العبث عن ف يتعفَّ ال داعر، أدب جميًعا هؤالء من لنا وكان نواس.

يستسيغه. ال النبيل فالّذوق الفنية ناحيته من ُملِّح إن فحش، عن
امرئ مثل يف تراه وُفحش َطرفة، شعر ِمثل يف تراه خمر الجاهيل األدب يف نعم
وكان البايل». الطََّلُل أيها صباًحا ِعم و«أال مًعا»، بنَا الغِبيط ماَل َوقد «تَقوُل اَلقيس:
أبي بن عمر كغزل مكشوف غزٌل وكان األخطل، شعر يف كالذي خمر األموي األدب يف
وأبي إياس، بن ومِطيع الَغواني وِرصيع بشار شعر من كله هذا أين ولكن ربيعة.
فجور وكان كمعيشتهم، ومعانيه ألفاظه يف بسيًطا ساذًجا األولني فجور كان قد نواس!
أقبح يتخري الشهوة، ومشاعر املظاهر، لكل شامًال الوصف، يف ُمْمِعنًا ُمَرَكبًا اآلخرين

املعنى. ألقبح اللفظ

بعدها. وما ٤٧ :٥ األغاني 32
.٣:٣١ األغاني 33

.٥٣ :٣ األغاني يف ذلك يف قصته انظر 34
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حياتُهم بالناس تقدمت فلما املدنية، لسري طبيعية نتيجة هذا إن تقول: قد
والنعيم، الرتف عيشة يسايران واألدب الشعر تقدم ترف، من يتبعها وما االجتماعية،

ولهذا؟! للفرس فما
إىل يصل كان ما األمر أن أظن ولكني الصحة، من كثري القول هذا يف يكون وقد
عن وآباُؤهم هم أِلفوها ترف حياة إىل الناس َدفعوا الذين فهم الفرس؛ لوال الحد هذا
إياها أكسبتهم فنية طرق من امَلالّذ طلب يف اإلفراط يكون كيف وعلموهم األكارسة، عهد
العرب يعرف كان هل العرب. يعرفه كالذي ساذج طريق من ال القديمة، حضارتهم
الفرس؟ لوال الناعمة النعيم وحياة املرتفة، الرشاب ومجالس املتقنة، الغناء مجالس
املوصيل كإبراهيم وفنّانوهم إليها، الناس أرشدوا وأمثالهم كالربامكة الفرس فعظماء
ولو عنها! املحدث بها، الناطق لسانهم كانوا برد بن ار كبشَّ وشعراؤهم عليها، غنوهم
هذا وال بغلمان، تشبيبًا رأيت ما العربية السيادة وظلت امتدت األموية الحياة كانت
واألندلس ومرص الشام تر ألم وفريًا. وترًفا نعيًما رأيت وملا القيان، من الجارف السيل
أدبها يكن ولم وفارس، العراق انغمست كما الرتف يف تنغمس لم نفسه؟ العرص هذا يف
الخالفة حارضة يف يصب املال كثرة تكون قد العراق. يف كان كالذي داعًرا ناعًما أدبًا
الفاريس العنرص لوال يكفي ال وحده املال ولكن األدب، يف والرتِف الحياة، يف للرتف سببًا

السبيل. هذه يف املال يستخدم كيف ينظم كان الذي
شاملة عامة نزعة تكن لم والرتف اللهو إىل النزعة هذه إن نقول أن الحق من
الزهد، نزعة من يقابلها كان ما أظهرها بجانبها، أخرى نزعات هناك كان بل للفرس،

أيًضا. الفاريس العتاهية أبا األدب يف النزعة هذه زعيم وكان
قبل وكان اإلسالمي، العرص ويف الجاهلية، يف زهد حياة العتاهية أبى قبل كان قد
وزاد إليه، يسبق لم بما الباب هذا يف أتى العتاهية أبا ولكن زاهد، شعر العتاهية أبي

واملجون. اللهو أدب يف نواس وأبي بشار زيادة معانيه يف
عرصه يف العربي األدب ومأل الزهد، فلسف إنه نقول أن ذلك يف تعبري وأصح

منها: الهرب يف والجد اللذة، واحتقار بعده، ومما منه، والتخويف باملوت

تَ��ب��اب35 إل��ى ي��ِص��ي��ر ف��ك��لُّ��ك��م ِل��ْل��خ��راب واب��ن��وا ِل��ل��م��وِت ِل��دوا

والهالك. الفساد التباب: 35
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ت��راب؟ م��ن ُخ��ِل��ق��ن��ا ك��م��ا ن��ص��ي��ر ت��راٍب إل��ى ون��ح��ن ن��ب��ِن��ي ِل��م��ن
ت��ح��اِب��ي! وم��ا ت��ِح��ي��ف وم��ا أَت��ي��ت ا بُ��دٍّ م��ن��ك أر ل��م ي��ام��وت أال

∗∗∗
وال��نَّ��ص��ب وال��غ��م ال��ه��م إال ِن��ْل��ت ف��م��ا ال��ط��ل��ب ف��ي ف��أع��ذْرُت دن��ي��ا ي��ا ط��ل��ب��تُ��ك
ت��ع��ب ب��أض��ع��اف��ه��ا إال ل��ّذٍة إل��ى واص��ًال ل��س��ت أنَّ��ن��ي ِل��ي ب��دا ف��ل��م��ا
ال��ه��رب ن��ف��ع إن م��ن��ِك ب��دي��ن��ي ه��رب��ت بُ��غ��ي��ت��ي أق��ض ول��م دي��ن��ي ف��ي وأس��رع��ت

وال امللوك، مذاهب من ليس الزهد إن وقال: للخاصة، ال الناس لجمهور وَشَعر
الزهاد، به الناس أَْشَغف مذهب وهو الغريب. طّالب وال بها، الشعر رواة مذاهب من
املربد: وقال فهموه.36 ما إليهم األشياء وأعجب والعامة، والفقهاء، الحديِث، وأصحاب

واقتداًرا.» وسهولة قوة اَلنفس كَمْخَرج منه القوُل يخرج «كان
أبي مذهب «كان الصويل: قال فلسفية، دينية علمية صبغة لشعره كان وقد
بنى إنه ثم يشء، من ال متضادين جوهرين خلق هللا وأن بالتوحيد، القول العتاهية
وكان هللا. إال له محِدث ال والصنعة، العني حديث العالم وأن منهما، الِبْنية هذه العالم
جميًعا، األعيان تفنى أن قبل املتضادين الجوهرين إىل يشء كلَّ سريد هللا أن يزعم
يقول وكان طباًعا.37 والبحث واالستدالل الفكر بقدر واقعة املعارف أن إىل يذهب وكان
وال أحًدا، ينتقص ال املبتدعة البِرتية الزيِدية بمذهب يتشيع املكاسب، وبتحريم بالوعيد،

مجِربًا.»38 كان السلطان، عىل الخروج ذلك مع يرى
عبد بن صالح العرص ذلك يف لواءه يحمل كان الذي الديني فالشعر الجملة وعىل
الكالم عند وسنرى قديًما، الفرس ينزعها كان ثنوية نزعة فيه العتاهية؛ وأبو القدوس

.٢٥ ص العتاهية، أبي ديوان 36

يقول: ذلك يف 37

س��م��اع وم��ن ع��ي��ار وم��ن ق��ي��اس م��ن ال��ع��ل��م وإن��م��ا

.١٢٨ :٣ األغاني 38
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نزعة يف كان إن إنه اآلن: نقول أن يمكننا ولكن الزهد، حياة يف الفرس أَثر التصوف يف
مانِوي. عنرص الزاهدة العتاهية أبي نزعة ففي مزدكي عنرص اإلِباحية بشار

يف كتبهم كانت فقد ذكرناه؛ الذي هذا غري األدب يف كبري أثر للفرس كان وقد
من أساًسا إفسانه) وهزار وِدمنة (ككليلة العربية إىل الفارسية من نقلت التي القصص
النديم فابن عربي، قصص من أيدينا بني ما املتعاقبة األجيال عليها بنت التي األسس
كتاب بتأليف «ابتدأ الوزراء كتاب صاحب الجهشياري عبدوس بن محمد أن يروي
ال بذاته قائم جزء كل وغريهم، والروم، والعجم العرب أسمار من سمر ألف فيه اختار
من واختار ويحسنون، يعرفون ما أحسن عنهم فأخذ املسامرين وأحرض بغريه، يعلق
ذلك من له فاجتمع فاضًال وكان بنفسه، يحلو ما والخرافات األسمار يف املصنفة الكتب
وأكثر، وأقل ورقة، خمسني عىل يحتوي تام سمر ليلة كل ليلة، وثمانون ليلة أربعمائة

سمر.»39 ألف تتميمه من نفسه يف ما استيفاء قبل املنية عاَجلته ثم
ذلك «التوقيعات»؛ باب وهو كبري، أثر فيه للفرس كان اآلداب من آخر رضب و
كما تأليف فيها لهم وكان كربى، عناية بالبالغة يعنَون كانوا اإلسالم قبل الفرس أن
الفرس كان قد التوقيعات. والحكم بالبالغة عنايتهم أظهر من وكان الجاحظ. حكى
يشء، من شكوى أو ليشء، طلبا تتضمن أوراًقا أمورهم والة إىل يرفعون الشعوب، ككل
عىل كذلك سميت «َقصًصا»، العرب عند تسمى وكانت «عرائض»، اآلن نحن نسميها
وكانت «قصة»، نفسها الورقة فسميت الورقة، يف للمحكي اسم القصة ألن املجاز؛ سبيل

الثوب. برقعة لها تشبيًها حجمها لصغر رقاًعا، كذلك تسمى
وقدره، للمتظلِّم وتبًعا ملوضوعها، تبًعا يليه من أو امللك، إىل ترفع القصة هذه كانت
أو بليغة، بعبارة القصص هذه عىل يوقعوا أن الفرس من والوالة امللوك عادة جرت وقد
القيمة، اآلثار من أثًرا وتُتَناقُل املعنى، وأجود اللفظ، أحسن لها يَتخري حكيمة، حكمة
ملوك توقيعات من الكثري اليشء العربي أدبنا إىل نُِقَل وقد الجيد. املثَُل يتناقل كما
بطانته من جماعة أن فيها يخربه رقعة بنقباذ كرسى إىل رفع رجًال أن ذلك من الفرس؛
«إنما كتابه: أسَفل يف ع فوقَّ وفالن، فالن منهم ضمائرهم؛ وخبثت نياتهم، فسدت قد
عن ال األعمال عن وأفحص بالهوى، ال بالعدل وأحكم النيات، ال األجسام ظاهر أملك

.٣٠٤ ص النديم، ابن 39
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وبني بينه ما حيَل عنه نهي ما ركب من محبوس: قصة يف أنورشوان ووقع الرسائر.»
كلَّ وذهب وأسهب، فيه أطنب ِبمدٍح بنقباذ كرسى الخاصة من رجل ومدح يشتهي! ما
بأشياء لعلمي مستصِغر؛ للمدح «إنِّي كرسى: فيها ع فوقَّ رقعة يف املدح وكان مذهب،
الكتابة، بينهم وانترشت العرب، تحرض وملا إلخ. محقوقة.» تذم بأن وكانت مِدحت، قد
وقد توقيع. لهم كان أمراءهم، بها يشافهون كانوا أن بعد ِرقاع عىل مظاملهم وحرروا
كان منها كثري يكون أن أخىش أمية، وبني الراشدين الخلفاء أيام يف توقيعات نقلت
أكثر وكان العباس، بني عهد يف التوقيعات سيل سال قد ولكن توقيع، إىل فحور شفهيٍّا
بعد فيما أُنشئوا حتى ذلك وكثر آبائهم، َسنن عىل فيها فساروا فرًسا والوزراء الكتَّاب

التوقيع». «ديوان سموه ديوانًا
أعني تحت وضع كثري، وأدب كثرية، وأمثال كثري، شعر للفرس كان أنه إىل هذا
والعجم»: العرب بالغتي بني «التفضيل رسالته يف العسكري هالل أبو قال العرب،
موضع يف ويقول الفرس.» دون أشعار ولليونانيني كثرة، تضبط ال أشعار «للفرس
(وهو القدوس عبد بن صالح ديوان يف اجتمع يقول: دريد بن بكر أبا «سمعت آخر:
أمثال بعض وتُرجمت للعجم.»40 مثل وألف للعرب، َمثل ألف شعرائهم) من رجل
يفرتس األسد برأيه، استَغنى من خاطر للُملك، أبقى املِلك عْفو مثل: العربية؛ إىل العجم
فأعطه أبى فإن الخبيث أْكِل من أخاك امنع َظفر، وقته يف الِفرار العري، أعياه إذا األرنب
بال الثمر يطلب هو بعده، وما غًدا تستبعد ال بها، احرتق الفتنة نار أوقد من ملعقة،

شوك.41
أقبلت «إذا بزرِجِمهر: يقوُل تحتذى، أو وتنظم ترسق الفارسية املعاني هذه وكانت
فيقول تبقى.» ال فإنها فأنفق عنك أدبرت وإذا تفنى، ال فإنها فأنفق الدنيا عليك

الشاعر:

تُ��ْع��ِس��ر ح��ي��ن — َخ��يَّ��ْل��ت م��ا ع��ل��ى — وأن��ف��ق م��وس��ًرا ك��ن��ت إن — أن��ف��ق��َت إذا — ف��أن��ِف��ق

.٢١٧ ص الجوانب، طبع رسائل مجموعة 40

بعدها. وما ١١ ص للثعالبي، الخاص خاص كتاب انظر 41
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م��دِب��ر42 وال��ج��د ال��م��ال ي��ب��ق��ي ال��ب��خ��ُل وال م��ق��ب��ٌل وال��ج��د ال��م��اَل ي��ف��ن��ي ال��ج��ود ف��ال

ويقوم والطاعة، األلفة عىل الناس يحرض املْلك، له استوثق ملا أردشري ويخطب
ضياء عموم عمنا ما نورك ضياء من علينا أرشق «قد له: فيقول خطيب يديه بني
األيدي فجمعت النسيم، اتصال بأنفسنا اتصل ما رأفتك عظيم من إلينا ووصل الشمس،
اإلحن وأذهبت تباغضها، بعد القلوب بني وأّلفت اختالفها، بعد والكلمة افرتاقها، بعد
واليًا: يخاطب املعنى هذا مثل صفوان بن خالد فيقول نريانها.» استعار بعد والحسائِك
كل من كأنك حتى وعدلك، وِصالتك ومجلسك نظرك من بِقسطه كالٍّ فأعطيت «َقدمت

أحد!».43 من لست كأنك أو أحد،
باملكاره، مشوبة املعايل رأيت فقال: العظام؟ األمور تطلب ال لم املقفع: البن وقيل

وقال: العتّابي فأخذه بالعافية، ضنٍّا الخمول عىل فاقترصت

ال��م��وارِد ت��ل��ك ه��وَل ��م أت��ج��شَّ ول��م م��ط��م��ئ��نَّ��ة م��ي��ت��ت��ي ت��ج��ئ��ن��ي دع��ي��ن��ي
األس��اِوِد44 ب��ط��ون ف��ي ب��م��س��ت��ودع��ات م��ش��وب��ة األم��ور ج��س��ي��م��اِت ف��إن

بكتابه ومرص الرقة املأمون واله ملا هللا عبد ابنه الفاريس الحسني بن طاهر وينصح
والخلقية الدينية اآلداب من دولته يف إليه يحتاج ما بجميع فيه ويوصيه املشهور،
عهد من إلينا نُقل ما وبني بينه كبريًا شبًها فيه فتلمح وامللوكية، والرشعية والسياسة

أردشري.45
فإنه بعد، «أما عليه: بالقدوم أمره حني للمنصور الخراساني مسلم أبو ويكتب

الدهماء.»46 سَكنت إذا الوزراء يكون ما أخوف الفرس: وصايا من حفظناه مما

.١٧٩ :٣ األخبار عيون 42

.٩٧ :١ األخبار عيون 43

العظيمة. الحيات واألساود: ١:٢٧٧ لألصفهاني األدباء محارضات 44

تجارب كتاب يف أردشري عهد وانظر .٢٥٤ ص خلدون، ابن مقدمة يف الحسني بن طاهر كتاب انظر 45
بعدها. وما ،١:٩٩ مسكويه البن األمم

.٢١٥ ص خلدون، ابن مقدمة 46
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من خلدون ابن إليه تنبه ما ذلك اإلسالمية؛ الثقافة يف كبري أثر له كان آخر ويشء
العلوم من وال الرشعية، العلوم من ال العجم، أكثرهم اإلسالمية امللة يف العلم حملة «أن
لغته يف عجمي فهو نسبته يف العربي منهم كان وإن النادر، القليل يف إال العقلية.47
من والصناعات الصناعات، جملة من العلوم بأن ذلك ويعلل ومشيخته.»48 ومرباه
ذلك يف والحرض الحرض، نتاج من العلوم فكانت بدًوا، كانوا والعرب الحرض، خصائص
النحو صناعة صاحب «فكان ويقول: املوايل. من معناهم يف ومن العجم، هم العهد
ربوا وإنما أنسابهم، يف عجم وكلهم بعدهما، من والزجاج بعده، من والفاريس سيبويه،
بعدهم. ًملن وفنٍّا قوانني وصريوه العرب، ومخالطة باملربي فاكتسبوه العربي اللسان يف
باللغة مستعجمون أو عجم، أكثرهم اإلسالم أهل عن حفظوه الذين الحديث حمَلة وكذا
وكذا الكالم، علم حملة وكذا يعرف، كما عجًما كّلهم الفقه أصول علماء وكان واملربى،
(ملسو هيلع هللا ىلص): قوله مصداق وظهر األعاجم، إال وتدوينه العلم بحفظ يقم ولم املفرسين. أكثر

فارس.»49 أهل من قوم لناَله السماء بأكناف العلم تعلَّق لو
وبخس كبريًا، غلًوا فيها غاىل قد مالحظته دقة مع خلدون ابن أن نعتقد ونحن
والشافعي فمالك فارسيٍّا النعمان حنيفة أبو كان فلنئ املشاركة؛ يف نصيبهم العرب
وليس عربي. أحمد بن الخليل فشيخه فارسيٍّا سيبويه كان ولنئ عرب، حنبل بن وأحمد
عربي، وهو الشافعي فيه مّؤلف وأول فواضعه يقول؛ كما عجًما الفقه أصول علماء كل
من مزيًجا كان املربى فإن باملربى، عجم هم العرب العلماء هؤالء أن يدعى أن وغلو

وعجم. عرب
عىل أقدر جملتهم يف كانوا — الفرس وخاصة — العجم أن فيه شك ال مما ولكن
وألنهم الحضارة، يف تعمقهم وهو خلدون، ابن ذكره الذي للسبب والتأليف التدوين
العربية وتعلموا اإلسالم يف دخلوا فلما وآباؤهم، هم بلغتهم التأليف عىل قديم من مرنوا
املوضوع اختلف وإن للمنهج، احتذاء إال ليس ألنه يسريًا؛ سهًال بالعربية تأليفهم كان
من كانوا الفرس من كثريًا نؤرخه الذي عرصنا يف نرى أن من عجب ال إذن واللغة.

املختلفة. العلوم تدوين يف األولني السابقني

العقلية. والعلوم الرشعية العلوم ذلك يف سواء به يريد كثريًا، خلدون ابن يستعمله تعبري هذا 47

.٤٧٧ ص مقدمة، 48

.٤٨٧ ص املقدمة، خلدون، ابن 49
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العرش، املعلَّقات جامع الراوية وحماد املذهب، إمام النعمان حنيفة أبو فاإلمام
أحد والِكسائي وتدوينه، النحو يف املقدم اإلمام وسيبويه الشعراء، من كثري وراوي
الكوفيني أبرع والَفراء السبعة، القراء أحد وهو والقراءات، واللغة النحو يف األعالم األئمة
أبو الشعوبية النزعة وذو وأيامها، العرب وأخبار والغريب واللغة بالنحو وأعلمهم
املعارف ككتاب الكثرية التآليف صاحب األديب، املؤرخ قتيبة وابن الزهد، شاعر العتاهية
يف كبري أثر لهم وكان فرًسا، كانوا نذكرهم لم ممن وغريهم هؤالء كل األخبار، وعيون

اإلسالمية. العربية الثقافة
وتدفعها، تحميها قوى الفرس العلماء وهؤالء الفارسية، الثقافة هذه وراء كان قد
أحيانًا، سوء ونية أحيانًا خري نية عىل وتنطوي أحيانًا، وخفية أحيانًا ظاهرة القوى هذه
ومنهم والعلم، هللا وجه إال بذلك يريد ال نرشه، عىل والعمل العلم، خدمة يريد من منهم
يريد من منهم بل العربية، القومية من والحط الفارسية، بالقومية يشيد أن يريد من
وجدها، حيث ينشدها املؤمن ضاّلة الحكمة أن يرى من ومنهم وأهله. لإلسالم الَكيد
يغلو من ومنهم زندقة، ينرش من ومنهم شعوبية، ينرش من ومنهم إذاعتها. عىل ويعمل
كان الرش هذا وكل الخري هذا كل للمسلمني. السوء يضِمر وهو البيت، ألهل التشيع يف

أبوابه. يف ذلك لبعض توضيح وسيأتي الفارسية، النزعات يف
الفرس، أحاديث من األحاديث هذه أن «واعلم الفرس: وصف يف الجاحظ يقول
يف ويزيد العصبية، باب يف يدخل مما يشء كل يف والسيما وتزيد،50 نفخ أصحاب وهم
«الربامكة» وينرشها الفارسية، الثقافة يحمي من أعظم من كان وقد األكارسة.»51 أقدار
روى نفوذهم، ويبسط رجاءهم، يحقق واسع، وكرم وفري، مال من لهم وما الُفرس،
«الربمكي» خالد لجليس يُرى يكن لم يقولون: أصحابنا كان قال: ثُمامة، عن الجاحظ
إن ه أُمَّ ابتاع وخالد إال ولد وال له، ابتاعها وخالد إال ضيعة وال له، بناها وخالد إال دار
ِنتاجه، من إما عليها؛ حمله وخالد إال دابة وال حرة، كانت إن مهرها أدى أو أََمة، كانت
العلم من الغاية ويف واسعة، ثقافة مثقفون وذاك هذا مع وهم نتاجه.»52 غري من أو
وجعفر الربمكي، خالد بن يحيى وصف يف هارون بن سهل يقول والفصاحة؛ واألدب

والكذب. املغاالة والتزيد والكرب، الفخر النفخ: 50
.٥٦ :٧ الحيوان 51

.١٤٤ :٤ بغداد وتاريخ ،١٧٣ الجهشياري 52
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كالمهما لكان جوهًرا الرسي املنطق يحيله أو ُدرٍّا، يتصور كالم كان «لو يحيى: بن
الناس، إىل ويتحبب لأليتام،53 الكتاتيب ينشئ خالد بن ويحيى لفظهما!» من واملنتقى
فاستعينوا وأعوان، وعمال كتّاب من لكم بد «ال لولده: ويقول أوالده، الناس ويحبب
أحسن، بهم وهي أبقى، األرشاف عىل النعمة فإن الناس؛ وسِفلة وإياكم باألرشاف،

أكثر.»54 منهم والشكر أشهر، عندهم واملعروف

ش��ع��راء ك��ّل��ه��م ال��ن��اس ت��رك ي��ح��ي��ى» ب��ن «ف��ض��ل ج��ود م��ن ل��ق��ي��ن��ا م��ا

سهل بن فالفضل الفارسية، الثقافة نرش عىل يعملون وأمثالهم الربامكة هؤالء كان
ليحيى العربية إىل الفارسية من كتابًا ينقل الرياستني، بذي بعد فيما امللقب الفاريس،
املناصب.55 لينال اإلسالم إىل يحيى فيدعوه عبارته، وبجودة بفهمه فيعجب الربمكي،
بخراسان، شيخ إىل أهله من وبأحداث بمواله، يبعث الرياستني ذا أصبح أن بعد وهو
سهل، بن الفضل عىل الشيخ يعلمهم ما يعِرضون ثم الحكمة، منه تعلموا لهم: ويقول

الفاريس.56 األثر فيها فيتبني
بالزندقة، اتُّهموا أو الرأي، بحرية عرفوا ممن لكثري إيواؤهم الربامكة عن ُعرف وقد
يرمى ممن وكان وتقدمه، الخطيب، الليث بن محمد إىل تحسن الربامكة فكانت
وكان الربمكي، خالد بن يحيى إىل منقطًعا الرافيض الحكم بن هشام وكان بالزندقة.57

الكالم.58 علم ومسائل الخالفة، يف كثرية كتبًا أّلف وقد ونظرِه، كالمه بمجالس القيم
شجعوا بل وحدها، الفارسية الثقافة يشجعوا لم الربامكة أن نذكر أن الحق ومن
من أول أن الهيئة؛ يف املجسطي كتاب عىل الكالم عند يروي النديم فابن ثقافة، كل
فلم جماعة له ففرسه برمك، بن خالد بن يحيى العربية إىل وإخراجه بتفسريه عني
فأتقناه الحكمة) بيت (صاحب وْسلما حسان، أبا لتفسريه فندب ذلك يرض ولم يتقنوه،

.٢١٢ ص الجهشرياي، انظر 53
.٢١٥ ص نفسه، املصدر 54
.١٨٧ ص نفسه، املصدر 55

.٢٦٩ :٣ العقد هامش عىل اآلداب زهر 56

.١٢٠ ص النديم ابن 57
.١٧٥ ص النديم ابن انظر 58
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وبعث الهندي،60 ملنكه الطب، يف كتاب بتفسري أمر أنه كما تصحيحه.59 يف واجتهدا
أديانهم، له يكتب وأن بالدهم، يف موجودة بعقاقري ليأتيه الهند إىل برجل أيًضا يحيى

الكتاب.61 هذا له فكتب
بالثقافة كذلك بجانبها عنوا فقد الفارسية بالثقافة ُعنوا وإن الربامكة، فهؤالء

والعربية. والهندية اليونانية
«ابن وليكن تمثيل، خري الفارسية الثقافة يمثل رجًال نختار أن نستطيع واآلن

املقفع».

املقفع ابن

التي ومناصبه وأرسته، مولده يف تحليليٍّا، بحثًا املّقفع ابن يف نبحث أن نريد لسنا
وأثره وأسلوبه، البالغية مقدرته يف طويًال نبحث أن وال واألمراء. بالوالة وعالقته توالها،
فيه نبحث أن نريد وإنما أْشبه. األدبية بالناحية فذلك بعده، أتى ومن عرصه أسلوب يف
عميقة فارسية ثقافة ِنتاج أنه ناحية ومن الخالدة، وآثاره الواسعة، ثقافته ناحية من
معانيه أكثر يف مِدين جم، أدب وذاك هذا من فكان عربي، بلقاح بعد حت لُقِّ واسعة،

للعربية. وأساليبه ألفاظه أكثر ويف للفرس،

اسمها قرية من أبوه كان داذِويه». بن «روزِبه اسمه األصل، فاريس املقفع، ابن
وهم األهتم»، «آل والء يف بالبرصة املقفع ابن ونشأ فارس، إقليم من «جور»،62
بمذهب يدين أبوه وكان عنهم، وأخذ األعراب وخالط واللسن، بالفصاحة معروفون
بن ليزيد فكتب لكثريين، الكتابة وتقّلد زرادشتيٍّا، كأبيه املقفع ابن ونشأ زرادشت،
ثم أمية، بني خلفاء آخِر محمد بن ملروان العراق عىل واليًا يزيد وكان هبرية، بن عمر
عباس بن هللا عبد بن عيل بن بعيىس اتصل ثم هبرية، بن عمر بن داود ألخيه كتب

.٢٦٨ ص النديم ابن 59
نفسه. املصدر 60

.٤٣٥ النديم ابن 61
الجهشياري. يف صحيًحا االسم وورد خطأ، «حوز» الفهرست يف ورد 62
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له، وكتب يديه عىل فأسلم مجوسيٍّا، يزال ال العهد هذا إىل وكان واملنصور، السفاح عم
وضعها التي األمان صيغة كتابة يف املؤرخني) من كثري يقول ما (عىل لتشدده قتل ثم
يف املقفع ابن فأفرط عيل، بن هللا لعبد أمانًا املنصور جعفر أبو عليها ليوقع املقفع ابن
ذلك املنصور فغاظ بعهده،63 لإلخالل فيها منفذًا املنصور يجد ال حتى فيها، االحتياط

بقتله. فأوعز
كان املقفع ابن أن من الجاحظ حكاه ما إال لقتله، آخر سببًا للمؤرخني نجد ولم
١٤٣ أو ١٤٢هـ، سنة قتله وكان وقتل،64 له ففطن باملنصور، عيل بن هللا عبد أغرى

ذلك.65 يف خالف عىل ١٤٥ أو
هامتني: نتيَجتني هذا من نستنتج أن نستطيع

حياته بقية أما سنوات، عرش نحو إال العبايس العرص يف حياته من يْقض لم أنه األوىل:
ِمحنتهم يف وشاركهم للموايل، العرب اضطهاد وشهد األموي، العرص يف قضاها فقد
شأن كان كما للعرب كرهه من دينُه يَُلطِّف مسلما يكن ولم األمويني. أيام وبْؤِسهم
واشرتاك العباسية، الدعوة وشاهد العرب، بكره أُْفعم قد يكون أن بد فال املتدينني؛
باستيالء رسوا كما وُرسَّ األمويني، ِنري عنهم يرفع أن تمنَّوا كما وتمنى فيها، الفرس

العباسيني.
مثقًفا املجوسية، أحضان يف شبابه زهرة وقىض زرادشتيٍّا، مجوسيٍّا نشأ أنه الثانية:
الكتابة وتقلد ونضج، تكون أن بعد سنوات، ببضع قتله قبل إال يسلم ولم بثقافتها،
عيل بن عيىس له قال يسلم أن أراد فلما بدينه، مستمسًكا إسالمه قبل وكان للكثريين.
فاحرض. الغد كان فإذا الناس، ووجوه القواد، من بمحرض ذلك ليكن املنصور: عم
املجوس، عادة عىل ويزمزم يأكل فجلس اليوم، ذلك عشية عيىس طعام حرض ثم
دين. غري عىل أبيت أن أكره فقال اإلسالم؟ عزم عىل وأنت أتزمزم عيىس: له فقال
يف الكالم عند املوضوع لهذا وسنتعرض هللا، بعبد فسمي يده عىل أسلم أصبح فلما

زندقته.

.١١٠ ص الجشياري، انظر 63
.٤٧ ص للجاحظ، رسائل ثالث انظر 64

ولد أنه املحدثني بعض ذكر وقد املقفع، ابن ملولد تاريًخا القديمة الكتب من أيدينا بني فيما نر لم 65
األربعني. يتجاوز لم شاب وهو قتل قد فيكون صح وإن ،١٠٦ سنة
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يف قوي خلقه، يف قوي العربي، األدب عالم يف الشخصيات أقوى من املقفع وابن
لسانه. يف قوي علمه، وِسعة عقله

للصداقة، دقيق وتقدير يواسيهم، الحاجات لذوي وتعهد وكرم، فنبل خلقه أما
الراعي إصالح يف شديدة ورغبة واألنبل، األجدر عىل يحملها لنفسه شديدة ومراقبة
الدقة ومراعاة اللياقة، بآداب والتمسك الخاصة، ظرف إىل واجتماعيٍّا، خلقيٍّا والرعية

الذوق. يتطلبه فيما
قال أيدينا، بني التي كتبه يف نلمحه ومما املؤرخون، علينا قصه مما هذا نستنتج
ههنا؟ تصنع ما وقال: بي، فرحب املقفع ابن فرأيت الكوفة، قصدت سلم: بن سعيد
أكون أن فوعدني شربمة ابن رأيت قلت: أحًدا؟ رأيت هل فقال: دين. ركبني فقلت:
منزلك؟ أين عمرك؟! آخر يف مؤدبًا أيجعلك أُف! فقال: الخاصة. أوالد لبعض مربيٍّا
يدي بني فوضع عيلّ، يقرءون بقوم مشغول وأنا الثاني، اليوم يف فأتاني فعرفته،
فأخذت درهم، آالف أربعة مقدار متفرقة ودراهم مكسورة، أسورة فيه فإذا منديًال
سخيًا، رسيًا «كان فيه: الجهشياري ويقول به.66 واستعنت البرصة إىل به ورجعت ذلك
عمر بن لداود الكتابة من أفاد قد وكان إليه، احتاج من كل عىل ويتّسع الطعام، يطعم
إىل الخمسمائة بني ما والكوفة البرصة أهل وجوه من جماعة عىل يجري فكان ماًال،
ليقتل، الحميد عبد فيطلب الكاتب، الحميد لعبد صديق هو ثم شهر.»67 كل يف األلفني
منهما: واحد كل فيقول الحميد؟ عبد أيكما عليهما: دخلوا الذين فيقول معه، وهو
«ترفقوا فقال: املقفع ابن إىل يرسعوا أن الحميد عبد وخاف صاحبه، عىل خًوفا «أنا»؛
ذلك.»68 ففعل العالمات تلك يذكر بعض ويميض بعضكم. بنا ووكِّلوا عالمات، يفّ فإن
للغداء، عيل بن عيىس ويدعوه جميًال، فارًسا جواًدا «كان فيقول: الجاحظ وصفه
والزكمة مزكوم، ألني قال: ولم؟ قال: أكيًال. للكرام اليوم لست األمري! هللا أعز فيقول:
أدبك؟ من فيسألونه: بأدبه، الناس ويعجب األحرار. عرشة من مانعة الِجوار، قبيحة
من الباقي ويدل أبيته. قبيًحا رأيت وإن أتيته، حسنًا غريي من رأيت إذا نفيس! فيقول:

خلقه. من وصفنا ما باقي عىل كتبه

.٢٩ :١ األدباء محارضة 66

.١١٧ الجهشياري 67
.٧٩ الجهشياري 68
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رأى ما خري نقل والفاريس، العربي باللسانني مضطلع االطالع، واسع هو ثم
جوفاء كتابته ليست كتب، إذا املعاني غزير وهو العربي، اللسان إىل الفهلوية باللغة
قالوا: له. اللفظ اختيار يف يمعن ثم املعنى، اختيار يف يمِعن الناس، كتابات من ككثري
فيقف صدري، يف يزدحم الكالم إن فقال: ذلك، يف له فقيل يقف، املقفع ابن قلم «كان
للعرب يكن لم يقولون: مشايخنا «سمعت سالم: بن محمد ويقول لتخريه.»69 قلمي
ابن من أذكى العجم يف كان وال أجمع، وال أحمد بن الخليل من أذكى الصحابة بعد
فرع، هارون بن وسهل أصل، الحميد «عبد يحيى: بن جعفر وقال أجمع.»70 وال املقّفع

زهر.»71 يوسف بن وأحمد ثمر، املقفع وابن
يأتي. مما تفكريه وقوة معانيه، غزارة وستتبني

األدبية آثاره

واآلن املقفع. ابن منها نقله وما العربية، إىل الفارسية من ترجم ما سبق فيما ذكرنا
وهي: التحليل من بيشء لها ونتعرض أيدينا، يف الباقية آثاره نذكر

الصغري األدب (١)
اليتيمة أو الكبري األدب (٢)

الصحابة رسالة (٣)
ودمنة كليلة (٤)

استعمال شاع وقد للكتاب، وصف والكبري الصغري كلمة الكبري: واألدب الصغري األدب
يحذفون وأحيانًا سعد، البن الكبري الطبقات كتاب فقالوا العرص، ذلك يف التعبري هذا
الحسن بن ملحمد الصغري والسري الكبري «السري فيقولون الوصف ويبقون «كتاب»، كلمة
لألدب، وصفني والكبري الصغري فليس الكبري؛ واألدب الصغري األدب هذا ومن الشيباني»،

ضمنًا. املفهوم للكتاب ولكن

.١٠٤ :٢ اآلداب زهر 69

املزهر. عن نقال البلغاء رسائل 70

البلغاء. رسائل 71
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اليتيمة؛ كتاب غري الكبري واألدب الصغري األدب أن يفهم النديم ابن لعبارة والقارئ
الدرة أو اليتيمة اسم الكبري األدب عىل أطلقوا األدباء من كثريًا ولكن ثالثة، كتب فهي
واملعروف املقفع، ابن ترجمها الثالثة الكتب هذه أن النديم ابن من يفهم كذلك اليتيمة.
هو ليس الكبري األدب أن نرجح ونحن ألفها. أنه تعبرياتهم من والظاهر األدباء، بني

ذلك: عىل ودليلنا املقفع، البن مختلفان كتابان وأنهما اليتيمة،

مختلفة، مواضع يف االسمني هذين يورد األخبار عيون كتابه يف قتيبة ابن أن (١)
ليس اليتيمة عن ينقله وما الكبري»، األدب «يف وأحيانًا اليتيمة»، يف «قرأت أحيانًا: فيقول

اليتيمة.72 يسمى مما أيدينا بني الذي يف موجوًدا
فيما نجدها ال طيفور، البن واملنظوم املنثور كتاب يف اليتيمة من فصول وردت (٢)

اليتيمة. سمي الذي الكبري األدب من أيدينا بني
القرآن، عارض املقفع ابن أن قوم ادعى «وقد القرآن: إعجاز يف الباقالني قال (٣)
عند توجد منقولة حكًما يتضمن أحدهما كتابان وهما اليتيمة، الدرة إىل فزعوا وإنما
فصول فيها ليس أيدينا بني التي واليتيمة الديانات.» من يشء يف واآلخر أمة، كل حكماء
الدرة اسم خطأ عليه أطلق الكبري، األدب هو لنا بقي الذي أن فالراجح الديانات، عن

اليتيمة.

يدالن الكتابني فنفس مرتجمان؟ أو مؤلَّفان هما هل وهي: الثانية، املسألة وأما
اعتمد كان وإن الرتجمة، معنى من نفهم كما حرفيٍّا يرتجمهما لم املقفع ابن أن عىل
هذا يف وضعت «قد الصغري: األدب يف قال األقدمني. معاني عىل املعاني من كثري يف
وتجلية وصَقاِلها، القلوب ِعمارة عىل عون فيها حروًفا، املحفوظ الناس كالم ِمن الكتاب
األخالق.» ومكارم األمور، محامد عىل ودليٌل للتدبري، وإقامة للتفكري، وإحياء أبصارها،
شيئًا، غادروا األولني) (أي نجدهم لم «إنا اليتيمة: بالدرة املسمى الكبري األدب يف وقال
وجل، عز هللا تعظيم يف ال إليه، يسبقوه لم مقاًال له صفته يف بليغ واصف يجد
العلم، صنوف تحرير يف وال فيها، وتزهيد للدنيا، تصغري يف وال عنده، فيما وترغيب
وجوه ويف وال مآخذها، وتبيني سبلها، وتوضيح أجزائها، وتجزئة أقسامها، وتقسيم
أشياء بقيت وقد مقال، بعدهم لقائل األمر من جليل يف يبق فلم األخالق؛ ورضوب األدب

منه. ٣٥٥ ص ،٢ وجزء ،٣ ص ،١ جزء األخبار، عيون انظر 72
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وقولهم. األولني ِحكم جسام من مشتقة الفطن، لصغار مواضع فيها األمور، لطائف من
الناس.» إليها يحتاج التي األدب أبواب من هذا كتابي يف كاتب أنا ما بعض ذلك ومن
وإنما العلم، يقابل فيما اآلن نستعمله ما معناها ليس الكتابني يف األدب وكلمة

والخلق. النفس تهذيب معنى عىل املقفع ابن يطلقها
تحليًال والخلق النفس تحلل ال األخالق، يف حكيمة كلمات عن عبارة الصغري واألدب
إىل والسبيل وصفه، وتذكر فيه، القول فتبسط الخلق تذكر وال مستوىف، واسًعا «دقيًقا
باألمثال، أشبه موجزة جمل عن عبارة ولكنها أشبه، اليوناني بالعقل فذلك اكتسابه،
مثل: رقيقة، رشيقة عبارة ويف إيجاز، يف صيغت قد تجارب نتيجة خطرات؛ وهي

والدين.» والعدو، واملرض، النار، القليل: منها يُْستََقلُّ ال أشياء «أربعة
تعتد وال ُغنًْما، ساق إذا ُغْرًما الُغْرم وال ُغْرًما، ساق إذا ُغنًْما الُغنْم تَُعّد «ال ومثل

إلخ. … األحبة فراق يف كان ما الحياة من
حكمه؛ بني ارتباط — مواضعه من كثري يف — ليس أنه الصغري األدب يف ونالحظ
تجربة عىل عثر فكلما مختلفة، حاالت يف مختلفة تجارب يرصد أخذ برجل أشبه فهي
أو نفسية، والثالثة دينية، واألخرى اقتصادية، التجارب إحدى كانت وإن وضعها،
محاسبة يف كلمة ترى لذلك دونها، أعجبته كلمة وجد فكلما مختلفة، كتب يف يقرأ كرجل
يف ثم طبقاتهم، بحسب الناس معاملة يف كلمة ثم الصديق، يف كلمة وبجانبها النفس،
قد الصديق، يف أخرى كلمة تجد الصفحات من كثري بعد ثم والهوى، الرأي تعادي
فأحيانًا التأليف؛ طريقة يف مختلف هو ثم وهكذا. األوىل، بجانب تكون أن يحسن كان
الحكمة قبل تجد وأحيانًا الحكماء، وقالت يقول: وأحيانًا إسناد، غري من اليشء ينشئ

املوضع. هذا يف هو يضعها لم أنه عىل يدل مما «وقال»؛ كلمة
يف ولكنها كذلك، فكلمات اليتيمة، بالدرة الكتَّاب سماه ما أو الكبري، األدب أما
موضع يف واحد بموضوع املتعلقة الكلمات أُلفت غالبًا، مرتبة وهي أطول، مجموعها
حسنًا؛ استيفاء فيهما الكالم استويف قد موضعني، عىل أغلبها يدور تقريبًا، واحد
يشغل املوضوع هذا كان وقد بهما، يتصل ومن والوالة، السلطان عىل الكالم فأولهما:
للوالة، كتب فقد به، متّصلة كانت حياته ألن كتب، ما أكثر يف ذلك يتجىل كثريًا، نفسه
ركنًا وكان وأعمامه، املنصور بني بالخالف اتصل وقد وعاداهم. وصادقهم بهم، واتصل
ملثل وقارئًا فيه، ومنغمًسا أمره، يف ومستشاًرا لوقائعه، ومحرًرا الخالف، هذا أركان من
عجب وال فيه، الكتابة أكثر إذا عجب فال لها، ومرتجًما الفرس، ِسري يف األْحداث هذه

191



اإلسالم ضحى

نظر، ة دقَّ من هللا منحه ما إىل اآلخرين، وتجارب األولني، مأثور فيه جمع وقد أجاد، إذا
الثاني: واملوضوع الكتاب. من األوَل القسم املوضوع هذا استغرق وقد أداء. وحسن
األصدقاء يف ويرى دقيًقا، تقديًرا هذا يقدر املقفع ابن كان وقد والصديق. الصداقة
ويضع نفسه، ودخائل صدره، ببَنات وحدهم إليهم يفيض النفس، ومرآة الحياة، عماد
فليس غريهم أما والتحفظ. الحذر مؤونة عنه ويضع رسه، مكنونات وحدهم عندهم
رشوط يف أثقل ذلك وألجل متحرًزا. متشدًدا متحّفًظا إال يلقاهم ال آخر، لباس لهم
هذا نفسه من أحًدا يدخل ال الرأي ذا «ألن اختياره؛ يف التامة بالدقة ونصح الصديق،
سريته وتدل العقل.» ووفاء النصيحة، بصدق والثقة والسرب، االختبار بعد إال املدخَل
بذل الصداقة؛ قوانني من كتب ما عىل حياته يف وسار به، ودان كتب، بما آمن أنه عىل
بن سعيد مع فعل كما ملعارفه، بل ألصدقائه ماله وبذل الحميد، عبد لصديقه دمه
ذلك سبيل يف يالقي وما واألمراء، الوالة بني الدقيقة عالقته يف املقفع ابن وِمثُْل سلم،
يف عادة يعرض وما دين، إىل دين من وانتقاله البحاث، عقله ويف وصعاب، مشكالت من
عيوب من حوله يرى وما االجتماعي، اإلصالح إىل نزعته ويف وارتياب، شكوك من ذلك
واإلرشاد بالنصيحة، الجهر وجوب أحيانًا ويرى بالخلفاء، وأحيانًا بالوالة أحيانًا تَتّصل
الصديق إىل يحتاج املواقف هذه يف املقفع ابن مثُل العالج؛ وطرق الضعف مواطن إىل
يرى وفيما نفسه، بدخائل إليه يفيض له، يشرتطها التي الرشوط وإىل يصفه، الذي
عيب ويبني وضعها، يف يشرتك أن بد ال توضع وأُسٍس تقام، ودولة تنهار دولة من
نفسه يف تضطرم عوامل يف يُفزع وإليه إصالح، من إليه يطمح وما والحديث، القديم
جديد دين إىل عنه يتخىل أن يريد هو ثم نفسه، أعماق يف وتمكَّن عليه، نشأ دين بني
يتنازع هناك أِلف، ما مع تتعارض تعاليم وله القديم، دينه شعائر تخالف شعائر له
ترجمه، الذي املنطق علم بني يحار وهناك العواطف، تتحارب وهناك والشعور، العقل
فيما أشار وقد «الصديق»! إىل ذلك كل يف أحوجه فما أحضانها، يف ُربَِّي التي والتقاليد
يلحق ما وإىل عرصه، يف الوالة ظلم وإىل االجتماعية، العيوب إىل أشار ذلك؛ كل إىل كتب
العدو، يف الكالم إىل الصديق يف الكالم جره وقد والرأي، الدين بني النزاع وإىل العامة،
عنه، البعد أو عدوه هالك يف يعمل وكيف دهاءه. ويخفي حربه يف داهيًا يكون وكيف
ال متفرقة حكم جمع إىل يعود الكتاب آخر ويف عليه، يصرب وكيف السوء، جار ويف

موضوع. يربطها
الفرس، ِحكم من كثرية ِحكم ففيهما الفارسية؛ الثقافة من كبري أثر الكتابني يف
الحكيم»، قوَل «احفظ يقول: ما وكثريًا الحكم، يف الساسانيني نظم بعض وفيهما

192



الفارسية الثقافة

عهد من مأخذوذة وصايا بعض وفيها الفرس. حكماء يقِصد وهو الحكماء»، و«قالت
نعم، ذلك. غري إىل ودمنة، كليلة ِحكم من وفيهما العهد. بويل املتعلق كالنظام أردشري،
يرسه، وفيما يؤذيه فيما ينظر العاقَل «إن قوله: مثل الِحَكم، هذه يف يوناني أثر هناك
أطوله يكره؛ مما كان إن باالتقاء وأحقه يحب، مما كان إن بالطلب ذلك أحقَّ أن فيعلم
لذة عىل املروءة رسور وفضَل الدنيا، عىل اآلخرة فضل أبرص قد هو فإذا وأبقاه، وأدومه
الرأي حارض عىل واألعقاب) األنفس به تصلح (الذي العام الجامع الرأي وفضل الهوى،
الساعات.» عىل والساعات األكلة، عىل األكالت وفضل يضمحل، ثم قليًال به يستمتع الذي
لذة عىل لذة تفضيل يف يراعي أن يجب أنه وهو أبيقور، رأي هذا ثنايا يف تلمح فإنك
ابن ولكن إلخ. … البدنية اللذائذ عىل والروحية العقلية اللذائذ وتفضيل واملدة، الشدة
اليونانية. باملذاهب به تأثروا فيما تأثروا قد كانوا وإن الفرس، عن نقل إنما املقفع
أتاك لك منها كان فما دوٌل، «والدنيا كقوله: إسالمية، أشياء حكمه بعض يف نلمح كذلك
مشهور، حديث من لفظه يف قريب فهو بقوتك.» تدفعه لم عليك كان وما ضعفك، عىل
عن ورد وما املقفع، ابن كتب يف ورد ما بني الحكم بعض يف عديدة َشبَه وجوَه ونرى
البالغة نهج يف نسب مما كثري يف الشك يعرتينا ولكنا البالغة، نهج كتاب يف عيل اإلمام
بعد إليه نسبت أنها ونرجح الكتاب، هذا من األول الجزء يف ذلك أبّنا وقد عيل، اإلمام إىل
ابن استمداد أغلب إن نقول أن فيمكننا قبله. ومن الريض الرشيف عهد يف املقفع ابن
وأوضح اإلسالمية. العربية الثقافة من منها وقليل الفارسية، الثقافة من كتبه يف املقفع
عىل تلمسها، أن قلَّ ا، جدٍّ نادرة املقفع ابن ِحَكم يف الدينية الروح أن ذلك: عىل دليل
فهي عنه)، (رىضهللا عيل أقوال من صح وما البرصي، الحسن إىل مثًال ينسب ما عكس
دنيوية، تجارب من مستمدة فحكمه املقفع ابن أما اإلسالمي، الديني بالشعور مغمورة

بالدين. منها يتصل ما حتى

الصحابة رسالة

املشهور هو كما هللا رسول صحابة يعني وليس بالصحابة، سميت رسالة املقفع والبن
أو األمراء يقربهم من وهم والخلفاء، الوالة صحابة عني وإنما الكلمة، استعمال يف
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وقد أمورهم. يف ويستشريونهم منهم، الرس موضع ويجعلونهم وينادمونهم، الخلفاء
به.73 الرسالة فسميت املوضوع، لهذا الرسالة هذه يف عرض

إصالحه، ووجوه ذاك، إذ الحكم نظام نقد يف تقرير فإنها كربى؛ قيمة وللرسالة
بني دولة يذكر ألنه املنصور؛ جعفر أبو أنه والظاهر يسمه، ولم املؤمنني أمري إىل رفعه
له ومكَّن غليله، وشفى عدوه هللا أهلك وقد املؤمنني أمري ويذكر استقرت، وقد العباس
ابن أن علمنا وإذا عليه. ويرتحم (السفاح) العباس أبا ويذكر خزائنها. وآتاه األرض، يف
كتبت إنما الرسالة أن كله ذلك من نستنتج أن لنا صح املنصور عهد يف قتل املقفع

للمنصور.
السؤال، يف الرغبة علم من عنده ما إىل جمع بأنه املؤمنني أمري بمدح بدأها

برأيه. يديل أن عىل الرأي ذا يشجع ما هذا ويف الناصح، لنصيحة واالستماع
باإلصالح، يهتم ال فواٍل املنصور؛ جعفر أبو يتوىل أن قبل الشكوى موضع ذكر ثم
يبتغيه، ما به يميض عزم له ليس ولكن رأي له أو يهديه، رأي له فليس به اهتم وإن
إقصائهم من الخليفة يمنع ما والنفوذ املكانة من ولهم بأعوان، الخري عىل ليسوا وأعوان
أمري أن وأبان طغت، باللني أُخذت وإن حميت، بالشدة أُخذت إن وأمة منهم، والنيل
الذي بتقريره بدأ ثم الرشور، هذه واقتالع العيوب، هذه ملداواة هللا وفقه املؤمنني

وضعه.
دولة التقرير هذا عهد يف الدولة أن علمنا وإذا «الجند». حال رشح به بدأ ما فأول:
مرتامية األطراف، واسعة هي ثم عديدون، أطماع وذوو كثريون، أعداء ولها ناشئة،
السبب وعرفنا شأن، عظيم من للجند ما أدركنا فتنة؛ من يوم فيها يخلو ال األنحاء،
الجند عماد كان وإذا املوضوع. هذا حول يدور كان التقرير من كبريًا جزءًا أن يف
ابن وكان ُفْرًسا، وكانوا الدولة، بحماية القائمني هم وكانوا الخراسانية، الجند هم

الخراسانية. الجند كالمه محور كان فارسيٍّا؛ املقفع
بالطاعة الجند من غريهم عن يمتازون اإلسالم، يف مثلهم ير لم بأنه خراسان جند مدح
تنظَّم أن بد ال أنه أولها أمور: من شكا ثم للوالة. والذلِّ الفساد، عن والكفِّ والعفاف

يف ونرشت املرصية، الكتب دار يف املخطوط واملنظوم املنثور كتابه يف طيفور ابن الرسالة هذه أورد 73
عليه يدل كما العرص، ذلك يف معروف املعنى هذا يف الصحابة كلمة واستعمال البلغاء، رسائل مجموعة

البغدادي. الخطيب كتاب أوائل يف ورد ما
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أن يجب يشء بكل يحيط قانون، أو دستور لهم يكون أن من لذلك بد وال أفكارهم،
عامتهم. به ويقودون رؤساؤهم، يحفظه يتجنبونه، وما يفعلونه، ما لهم يبني يعرفوه،
الفوىض. إىل فداٍع يحرم؛ وما يجب ما به يعرفون ال قانون، غري من األمر ترك فأما
القواد يف ووجد املؤمنني، ألمري بالطاعة األمر يف املغاالة إىل قوًما جر هذا أن من وشكا
وهذا وأطعنا! لسمعنا بالصالة القبلة تستدبر أن أمر لو املؤمنني أمري إن يقول: من
يطاع وما املؤمنني أمري أوامر بحث إىل القوُل هذا ساقه وقد النفوس، يف سيئ أثر له
وقال: الخالق.» معصية يف ملخلوق طاعة «ال املشهور: املبدأ وذكر يطاع، ال وما منها،
فيما يطاع الخليفة أن املقفع ابن رآه والذي معوًجا. تفسريًا املبدأ هذا فرسوا قوما إن
يطاع ال هذا ويف هللا، بينها وحدوًدا فرائض هناك أن ذلك: وبيان غريه، فيه يطاع ال
فيها يأت لم الناس شئون من كثرية أشياء وهناك يخالفها. أمًرا أمر لو املؤمنني أمري
فيها ورأوا األمر والة فيها اجتهد متى وهذه واجتهادهم، الناس لعقل تركت بل نص،
الدعو عند واإلجابة املشورة، عند اإلشارة إال هذا يف للناس وليس طاعتهم، وجبت رأيًا
الناس عىل يجب دينية نصوًصا هناك أن إذن املقفع ابن فرأي لهم. والنصيحة ة،
فيها يرد لم كثرية مسائل وهناك يخالفوا، أن األمر لوالة وليس يطيعوها، أن والوالة
الزمان حسب الدولة أمور وتنظيم صلح، ورشوط جيش، واسرتداد حرب، كإعالن نص؛
أن األمر أويل وعىل بآرائهم، يشريوا أن للناس ولكن فوىض ترتك ال كذلك وهذه واملكان،
عيبًا أو نقًصا فيه رأوا وإن إطاعته، الناس عىل وجب رأيًا رأوا فإذا ويتدبروا، يفكروا

بآرائهم. األمور والة نصحوا خطأ أو
إدارة وبني الجنود بني يحال أن الجند؛ شأن يف املؤمنني أمري به نصح مما ثانيًا:
خراج قواده بعض يويل كان الخليفة أن الرأي ذلك إىل دعاه وقد املالية. الشئون
مالية تصبح وبذلك خراسان. خراج وآخر مرص، خراج قائًدا فيويل األقطار، بعض
املقفع ابن علل وقد كذلك. الوايل ويحاسبه عليهما، الناس يحاسب يده يف القطر هذا
من كثريين فإن صائب؛ نظر وهو للمقاِتلة». مفسدة الخراج والية «بأن هذا رأيه
ظلمهم عىل أُوخذوا فلما الناس، فظلموا وجنودهم، بسلطانهم اعتزوا القواد هؤالء
الدولة، عىل فخرجوا جند، من طاعتهم تحت وما مال، من أيديهم يف بما اعتزوا

تُحىص. ال ملصائب سببًا وكانوا
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النظر يعيد أن إىل لطف يف الخليفة نظر لفت فقد القيادة؛ يف الكفاية مراعاة ثالثًا:
القيادة ويل فلو رؤسائهم، من أكفأ املرءوسني من فكثري ومرءوسيهم؛ الرؤساء يف

عظيم. خري ذلك من لكان كفايتهم، حسب منازلهم يف الجند ووضع خيارهم،
الدين، يف والتفّقه الكتابة بتعليمهم فيعنى وخلقية؛ علمية ثقافة الجند تثقيف رابًعا:
والعطر الزي يف الرتف واجتناب والتواضع، والعفة األمانة بتعويدهم يعنى كما

ذلك. إىل وما واللباس،
لطمأنينتهم، أعطى ذلك فإن أرزاقهم، فيه يقبضون للجند محدد وقت تعيني خامًسا:

واالستبطاء. للشكوى وأمنع
أمرهم وباطن وحاالتهم، أخبارهم ويعرف الجند، أحوال يتقىص أن وأخريًا: سادًسا
وأال شيئًا، عنه يكتمون وال له، يخلصون الذين الثقات لذلك يعني وأن كانوا، حيث
قبل الرش واستئصاَل الحزم ذلك يف فإن عظم وإن السبيل، هذا يف يُنَْفق ما يستكثر

للجند. اقرتحها التي اإلصالح لوجوه موجزة خالصة هذه استفحاله.
أقرب وأنهم خاصة، والكوفة البرصة وأهل عامة، العراق بأهل املؤمنني أمري ذّكر ثم
واأللسنة واأللباب والعفاف الفقه من العراق وألهل ومعينيه، شيعته يكونوا أن إىل الناس
العراق؛ بأهل أزري إنه وقال: عليهم، واالعتماد بهم العناية يف ورجاه سواهم، يف ليس ما
فساءت األعوان، أرشار كانوا وأعوانهم الوالة، أرشار كانوا مىض فيما العراق والة أن
أهل عىل فَشنعوا ذلك، الشام أهُل واستغّل الضالة، الفئة هذه أجل من العراق سمعة
العراق أهل من أمامها تجد لم دولتكم جاءت وملا الفئة. هذه صنعت بما عامة العراق
واْستُْقِيص وأمثالهم، هؤالء َي نُحِّ فلو عليهم، االعتماد يصح ال ممن الظاهرين هؤالء إال
العراق فضُل لظهر املتصنعني غري األكفاء إىل األمور فأُسندت الفضل أهُل وعرف الناس

وأهله.
يف أثًرا وأعمقها املوضوعات أهم من موضوع إىل تقريره يف ع املقفَّ ابن عرض ثم
وإنما معروف، قانون إىل فيها يرجع ال فوىض القضاء»، «فوىض وهو املسلمني، حياة
يف حتى املتناقضة، األحكام صدور ذلك من ونشأ واجتهادهم، القضاة لرأي مرتوك هو
يف وتحرم الكوفة، نواحي من ناحية يف وأموال وفروج دماء فتستحّل الواحدة، البلدة
نوع نوعان؛ والقضاة املسلمني. عىل نافذ ذلك وكل القايض، لحكم تبًعا أخرى ناحية
سنَّة، سماه فيما تغاىل وقد العموم)، عىل النص بذلك (يعني السنّة يلتزم أنه يزعم
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إن له: قيل فإذا السنة، هو أنه ويزعم حجة، وال بينة غري من دًما يَْسِفك ما فكثريًا
قال: بعده. من الهدى أئمة أو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عهد يف دم فيه يرق لم األمر هذا مثَل
أهل من أنه يزعم ونوع األمراء. أولئك بعض من أمري أو مروان، بن امللك عبد ذلك فعل
يوافقه ال قوًال املسلمني أمر من الجسيم األمر يف يقول «أن برأيه االعتداد به فيبلغ الرأي
رأي أنَّه مقر وهو عليه، الحكم وإمضائه بذلك، النفراده يستوحش ال ثم أحد، عليه
لها اقرتح ثم املقفع، ابن رشحها كما الفوىض هي هذه سنة.» وال بكتاٍب يحتَج ال منه
الخالف، فيها يحدث التي واملسائل األقضية كل املؤمنني أمري إىل يرفع أن وهو عالًجا،
إىل املؤمنني أمري فيعِمد رأي، أو نص من املخالفني من فريق كل به يحتَج ما ويذكر
منه وتعمل كتاب، يف ذلك يدون ثم صوابًا، يراه ما ويختار والرباهني، الحجج هذه
هذا فيها ِسري حوادث جدت فإذا به، بالحكم القضاة ويلزم األمصار، إىل ترسل نسخ
إليه تدعو وما يجد ما القانون هذا عىل يدخل أن بعد يأتي إمام كل عىل ووجب السري،

الدهر. آخر إىل وهكذا الحاجة،
إىل فيها املختلف املسائل يف يرجعوا أن يجب األمور والة أن ع» املقفَّ «ابن ويرى
يكون أن إما املختلفة األحكام ألن ذلك؛ من يمنع ما هناك وليس الناس. ومصلحة العدل
يف االختالف وهذا مختلفة، مأثورة سنن إىل استنادهم من ناشئًا فيها القضاة اختالف
لتأويالت مجال ألنها وإما لسندها، إما بإجماع، مقبولة ليست أنها عىل دليل السنن
من ناشئًا االختالف يكون أن وإما أوىل، العدالة إىل الرجوع يكون وحينئذ مختلفة،
يف فوقعوا به، والتزموا الشكيل، القياس مراعاة يف الفقهاء أفرط وقد القياس، مراعاة
أتأمرني أحدهم: سألت أنك لو فقال: قياسهم، به يَُهزِّئ بمثل املقفع ابن وأتى ورطات،
هارب رجل يف تقول ما سألت: فلو نعم، جوابهم لكان أبًدا؟ كذبة أكذب فال أصدق، أن
قياسهم عىل ساروا فلو ال؟ أم أأصدق أعرفه؛ وأنا مكانه عن فسألني يقتله أن ظالم أراد
مبدأ قرر ثم ذلك، غري يف والعدالة املصلحة أن مع الصدق، بالتزام ألجابوا وضعوه الذي
إليه، الوصول طرق من وطريًقا العدالة، لتحقيق وسيلة إال ليس القياس أن وهو قيًما،

بالقياس. يضحى أن يجب القياس غري يف العدالة رؤيت فمتى
اململكة عليه تجري رسمي قانون وضع القضاء: إصالح يف املقفع ابن رأي فمجمل
معنى يف العقُل إليه يرِشد ما إىل فيه يرجع القانون وهذا أنحائها، جميع يف اإلسالمية
فيه ورد ما فأما سنة، أو كتاب من عليه مجمع نص فيه ورد ما عدا فيما وهذا العدالة.
ينظرون األمور، والة إىل يْرتك أن فيجب قياس، عىل مبنيٍّا كان ما أو فيه، مختلف نص
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عليهم وإنما قوانني، وضع لهم ليس والفقهاء العامة. املصلحة وهو واحد باعتبار فيه
األمر، ويل إىل بآرائهم يدلون ثم النظرية، العلمية الناحية من املسائل يف يجتهدوا أن

وحده. اْلُمَقنِّن وهو
يف الحديثة واآلراء نواحيه من كثري يف يتفق وهو ووجاهته، قيمته له رأي وهو
من وخاصة االجتماعية، الحالة يف كبري أثر له لكان املسلمون به عمل ولو الترشيع،

القضائية. الناحية
بن مالك عن يروي الطبقات يف سعد فابن سدى، املقفع ابن دعوة تذهب «ولم
وضعتها التي هذه بكتبك آمر أن عىل عزمت قد يل: قال املنصور، حج ملا قال: أنه أَنٍس
بما يَْعَملوا أن وآمرهم نسخة، منها املسلمني أمصار من مرص كل إىل أبعث ثم فتنسخ،
سبقت قد الناس فإن هذا؛ َتفعل ال املؤمنني أمري يا فقلت: غريه، إىل يتعدوه وال فيها،
به ودانوا إليهم، سبق بما قوم كّل وأخذ روايات، ورووا أحاديث، وسمعوا أقاويل، إليهم

ألنفسهم.» منهم بلد كل أهُل اختار وما الناس، فدِع
أنس بن مالك عن الحلية كتاب يف فروي الفكرة، عاَوَدته الرشيد هارون أتى فلما
فيه، ما عىل الناس ويحمَل الكعبة، يف املوطأ يَُعلَّق أن يف الرشيد هارون «شاورني قال:
وكلٌّ البلدان يف وتفرقوا الفروع، يف اختلفوا هللا رسول أصحاب فإن تفعل، ال فقلت:

مصيب.»
مما حرية أكثر كان فقد املقفع، ابن فكرة لكل تحقيق املحاولة هذه يف يكن ولم
ق! تحقَّ لم املرسومة الخطوات من خطوة كانت ولكن والرشيد، املنصور إليه قصد
لفكرة تَبَْلوًرا تكون فقد املقفع، ابن تقرير عن نشأت املحاوالت هذه أن نجزم ولسنا
رؤي الزمان فبتقدم الرأي، هذا يرى كان فقد الحديث؛ جمع يف العزيز عبد بن عمر
معا؛ العامَلني نتيجة والرشيد املنصور فكرة تكون وقد قانونًا. وجُعله الحديث جمع
ارتآها التي القوانني تقِنني وفكرة العزيز، عبد بن عمر ارتآها التي الحديث جمع فكرة

إليه. نميل الذي وهو املقفع، ابن

ينظرون العباسيون كان وقد الشام، أهل عىل املنصور تعطيف إىل ذلك بعد انتقل ثم
أهل بأن فاعرتف املطيع، وجندهم األمويني أعوان كانوا ألنهم وَمْقت؛ ِعداء نظرة إليهم
منهم يطمع وأال بذلك، الخليفة يؤاخذهم أال ينبغي ولكن العباسيني، يكرهون الشام
يمنع ال هذا ولكن لهم، وامللك دولتهم الدولة كانت فقد طبيعية؛ فعداوتهم املودة، يف
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الرأي يف أصحابهم عن ينفصلوا أن يلبثون ال فهؤالء خيارهم، يصطِنع أن الخليفة
أال نصحه كما لهم. والتودد للعباسيني املحبة دائرة فتَتّسع غريهم، ويتبعهم والهوى،
العامة: الحقوق استقطاع بعد بالدهم من جمع ما عليهم ينفق وأن عليهم، باملال يبخَل
رجوت فعلوا فإن الدولة، عىل َوثبات وال نَزوات منهم يكون أال رجوُت ذلك ُفِعَل إن «إنه
إذا امللك أن التاريخ علَّمنا وقد الدهر، آخر إىل عليهم املؤمنني ألمري الدائرة تكون أن
ثورتُهم وتكون فيثورون القديم، مجدهم إىل يَِحنّون بقية فيهم بِقيْت قوم من خرج

وتدويخهم.» استئصالهم سبب
دولته ورجال «بمِعيته»، اآلن نحن نسميه ما أو الخليفة، صحابة يف تكّلم هذا بعد
أعماًال عملوا املؤمنني أمري خالفة قبل كانوا هؤالء أن من شكواه كرر وقد إليه، واملقربني
ذلك لألخيار؛ طاردة لألرشار، داعية والسياسة، والنَّسب للحسب ُمْفِسدة القبح، ْمفِرطة
حتَّى للوالة، التقرب من الخيار فهرب وِسْفَلتهم، الناس أوغاد يقرب كان الخليفة أن
فأبو السفاح، أيام الخالفة دار أَتوا املقفع) ابن (وفيهم البرصة صلحاء من قوًما إن
يقولون: الناس سمعنا وقد سريتهم، وسوء ِبطانته من يعلمون ملا الخليفة، يزوروا أن
وال نباهة، ذي أدب إىل ينتهي ال ممن الصحابة، هذه من أعجب قط أعجوبة رأينا «ما

بالفجور.» مشهور الرأي مسخوط هو ثم معروف، حسب
يف يراعى فهو فارسية؛ أرستقراطية نزعة الصحابة اختيار يف املقفع ابن ونزعة
يكونوا أن وهو معقوًال، وجيًها أمًرا أمرين: وغريهم وكتَّاب وزراء من الصحابة اختيار
يكونوا أن وهو الثاني، األمر يف تشدده هذا يف يشدد ال ولكنه عدوًال، أمناء رأي ذوي
بنسب) املعروفني (غري الصحابة هؤالء يرى أن الفزع كّل ويفزع َونسب، حسب ذوي
املؤمنني، أمري قرابة وقبل واألنصار، املهاجرين أبناء من كثري قبل الخليفة عىل لهم يؤذن
خاصته من ويجعل إليه يقرب أن يصح ال الخليفة أن يرى وهو العرب. بيوتات وأهل
له رجًال أو بالء، حسِن أو قرابة من ميزة له رجًال أو عظيمة، بمكرمة أتى رجًال إال
أن يجب ولكن نجدة، ذا رجًال أو لذلك، يؤهله ما والعمل الرأي وجودة الرشف من
وإصالحه. بفقهه الناس ينتفع مصلًحا فقيًها رجًال أو وعفاًفا، حسبًا نجدته إىل يجمع
شفاعاتهم تمكنهم أال فيجب السلطان من للقرب وسيلة الشفاعات يتخذون من فأما
لكل يعني أن يجب ذكرنا، التي الرشوط عىل الحائزون اختري إذا ثم املناصب، هذه من
وال َوْضِعه، وال رزق، َرْفع يف أمر للكاتب يكون فال يتعداه؛ ال عمله يف اختصاص منهم

تأخريه. وال إذن تقديم يف للحاجب
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املال بالخراج ويعني الدولة، مالية ِعماد وهو الَخراج، يف الكالم إىل هذا بعد انتقل
القضاء، فوىض من قبل شكا كما فيه، الَفوىض من شكا وقد األرايض، عىل املفروض
معني، مبلغ منها «وحدة» كل عىل مقرًرا ليس جودة اختالفها مع األرايض أن شكا
تمسح أن لإلصالح واقرتح بمقتضاها. ويحصل أصلها يحفظ دفاتر يف ذلك سجل وال
سجالت يف ذلك ويدون عليه ما ماِلك كل ويعرف املناسب، املال عليها ويفرض األرض،
وحسم لألرض، وِعمارة للرعية، «صالح هذا ففي الدولة. دواوين يف أصولها تحفظ
«إن فقال: رضورته مع العمل هذا بصعوبة وشعر العمال.» وَغْشم الخيانة، ألبواب
بتخري الخراج إصالح يف مطالبه وَختم متأخر» ونفعه قليل، ورجاله شديدة، مؤونته
عليهم. خيانة ظهور عند بهم واالستبدال عليهم، الرقابة وشدة العمل، هذا يتولون الذين
املؤمنني أمري «إن «الخراج»: كتابه يف يقول: يوسف أبا املقفع ابن عرص بعد رأينا وقد
الخراج جباية يف به يعمل جامًعا، كتابًا له أضع أن سألني الرشيد) هارون (يعني
وإنما به، والعمل فيه النظر عليه يجب مما ذلك وغري والجوايل،74 والصدقات والعشور
عنه؛ سألني ما له أبني أن وطلب ألمرهم، والصالح رعيته، عن الظلم رفع بذلك أراد

ورشحته.»75 ذلك فرست وقد وأرشحه، وأفرسه به، العمل يريد مما
شك ال مما ولكن ذلك، يكون قد املقفع؟ ابن ملطالب تحقيًقا العمل هذا كان فهل
أن عجب فال عرصه؛ يف العقالء تشغل التي املسائل أهم عن عرب املقفع ابن أن فيه
فرًقا نرى كذلك لتالفيها، العالج يضعون كرباءهم نرى وأن كثريًا، فيها الكالم نرى
فابن يوسف؛ أبي ومعالجة الخراج)، (وخاصة ملسائله املقّفع ابن معالجة بني كبريًا
الناحية من فيعالجها يوسف أبو وأما املحضة، العقلية الناحية من يعالجها املقّفع
بقياس وأحيانًا أثر، أو سنة أو كتاب من بَسند يدعمها إال خطوة يخطو ال فهو الدينية؛
واملربى املنشأ يف يوسف وأبي املقفع ابن بني الفرق إىل يرجع وهذا استحسان، أو

واملنصب.

وغريها، واليمامة واليمن الحجاز من العرب جزيرة يف الكالم إىل املقفع ابن انتقل ثم
عناية بها يُعنى أن إليه فطلب عليه، خرجت إذ املنصور ِنقمة موضع كانت وقد

الذمة. أهل من تؤخذ التي الجزية بالجوايل؛ يريد 74

يوسف. ألبي الخراج كتاب أول 75
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ابن وكأن أموالها، عن نفسه تسخو وأن بيته، أهل من الخيار لواليتها فيتخري خاصة،
وِقبلة اإلسالم، ومصدر النبوة، منبع العرب جزيرة أن إىل األمرين هذين يف نظر املقفع
أمس الوالة خري إىل حاجتها فكانت حرمتها، انتهكوا سوء والة توالها وقد املسلمني،
األمصار كانت فإذا األمصار، غنى وال العراق، خصب فيها ليس فقرية وهي وأوجب.
يف السنَّة هذه يتّبع أال للخليفة فخري الخالفة دار إىل ثروتها من زاد ما تحمل األخرى

عنده. من بمال يِمدها لم إن َلها ما لها فيرتك العرب، جزيرة
أن ذلك صلح؛ إذا عظيم أثر من للخليفة ما ببيان تقريره املقفع» «ابن وَختم
يأخذ سلسلة إمامها، بصالح إال تصلح ال والخاصة الخاصة، بصالح إال تصلح ال العامة
فإذا سريها، يف وتتبعها شئونها، يف خاصتها تقلد العامة ألن بعض؛ بحجِز بعضها
من الخاصة وموقف للعامة، صالح ذلك يف كان والعقل الدين ذوي من الخواص كان
ويحصنه املراشد، عىل املؤمنني ألمري يعزم أن «فنسأله الخاصة، من العامة موقف اإلمام

والثبات.» بالحفظ

أفكار؛ من فيها ملا ترجمة إنها فقل شئت وإن الصحابة، لرسالة وتحليل خالصة هذه
املنال. بعيد مراميها إدراك جعل ما والغموض والتحريف النَّسخ فساد من اعرتاها فقد
بوجوه شاعًرا الفكر، قوي رسالته، يف العقل ناضج كان املقفع ابن أن نرى ومنها
عمره من األربعني يتجاوز وملا قتل أنه عرفنا ولو إصالحها، إىل مياًال الدولة، يف الضعف

رأسه. يشغل كان كبري عقل أي وعرفنا نبوغه، قدر عرفنا
فإن مثًال؛ يوسف أبو عالجه كما الدينية الناحية من عالجه ما املقفع ابن يعالج لم
أنه التفكري من النوع هذا عىل ساعده كما قريبًا، إال يسلم لم بل دينية، تكن لم تربيته
اللغة إىل التاريخ كتب بعض وترجم الفاريس، بالتاريخ العلم واسع وكان فارسيٍّا، كان
وقد والخراج، والصحابة والقضاء الجند يف الُفرس نظم العلم تمام يعلم فهو العربية؛
طويًال، عهًدا نظامها واستقر عديدة، تجارب وجربت كثرية، بأدوار الدولة هذه مرت
اإلسالمية، اململكة إىل ينظر املقفع ابن فكان وأعمالهم، بأقوالهم قبله مصلحون وعالجه
الفرس، قومه إىل برسعة عقله وينتقل نواحيها، بعض يف ناقصة نظم من فيها وما
املقارنة هذه إليه فتوِحي الفاريس، التاريخ إليه أرشده وما أمامه، يرى ما بني فيقارن
رأينا كالذي الدين، رجال بنظرات أحيانًا املقرتحات هذه وتصطدم اإلصالح، مقرتحاِت
ألن ذلك والقضاء؛ الترشيع تنظيم يف املقفع ابن ملقرتحات مالك اإلمام رأي مخالفة من
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وأن فارس، يف الشأن كان كما الدولة، أنحاء يعم قانون تقنني إىل ينِزع ع املقفَّ ابن
يكون ما أقرب وهو عليه، مجمع نص فيه يرد لم فيما العامة واملصلحَة العدالة يحّكم
يرون أحاديث إليهم وصلت مرص كل أهل أن يرى مالك واإلمام الفاريس، النظام إىل
عقيل برأي يلزمهم أن الدين من وال الحق من وليس بها، العمل فيلزمهم صحتها
يتكلم املقفع وابن نظرهم، يف صحيح األقل عىل أو صحيح، حديث من لديهم ما يخالف
صحت التي باآلثار فيه يتكلم يوسف وأبو األكارسة، عن إلينا نقل ما بمثل الخراج يف
إىل يلجئون وإنما وأمثالهم، والربامكة املقفع ابن إىل يلجئوا أال يرون والخلفاء عنده،

يوسف. وأبي مالك، اإلمام أمثال الدين؛ رجال

ودمنة كليلة

املسترشقني ألبحاث ونعرض ودمنة» «كليلة كتاب يف هنا نبحث أن قصدنا من ليس
و«ِهرتِْل»، و«فالكونر»، و«بيكل»، و«شوفان»، سايس»، «ده أمثال الكتاب؛ أصل يف
قالوا، ما استقصينا فلو وغريهم، و«رايت»، و«بروكلمان»، و«جِويدي»، و«نولِدكه»،
فيما هنا القول نوجز ولكنا بأكمله. كتاب إىل ذلك الحتاج آرائهم مناقشة إىل وعمدنا

وأعماله. املقفع وابن وآثارها، الفارسية الثقافة وهو بموضوعنا، يتعلق
كرسى أيام يف نُِقل وقد الفهلِوية، اللغة من الكتاب نقل إنه املقفع: ابن يقول
األستاذ عثر حتى ذلك من شك يف الباحثون وكان الفهلوية، إىل الهندية من أنورشوان
كما القديمة، نِْسْكريتِيَّة السِّ باللغة ُكِتبت األوىل الهندية األصول بعض عىل Hertel هرتل
والثور»، «األسد باب عىل كتاب يف فعثروا مفرقة، الكتاب من أبواب بعض عىل غريه عثر
عرس»، وابن و«الناسك والغيلم»، و«القرد والغربان»، و«البوم املطوقة»، و«الحمامة
و«األسد فنزة»، والطائرة و«امللك نَّور»، والسِّ «الجرذ باب عىل آخر كتاب يف وعثروا
باب عىل أيًضا وعثروا الفريان»، «ملك باب عىل ثالث كتاب يف عثروا كما آوي»، وابن
هذه فجميع ورفقائه»؛ امللك و«ابن والصائغ»، «السائح وباب وايراخت»، وبالذ «إيالذ
هذه فيه جمعت كتاب عىل أعلم فيما اآلن إىل يعثروا لم ولكنهم األصل، هندية القصص
حوى هندي كتاب هناك كان فهل آخر؛ اسم أي أو ودمنة، كليلة يسمى كلها القصص
هذه نقلوا الفرس أن أو لغتهم؟ إىل الفرس ونقله واحد، مؤلف ألفه القصص، هذه كل
واحد؟ مؤلف إىل وأسندوها كتاب يف ووحدوها لغتهم، إىل الكتب يف املتفرقة القصص

الباحثني. بني يزال ما خالف مجال هذا
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أنفسهم. الفرس زيادات من الجرذان ملك وباب بروزيه»، «بعثة باب أن ويرجحون
باب وهي نفسه، املقفع ابن زيادات من برمتها فصوًال هناك أن يرجحون كما
وباب والضيف»، «الناسك وباب دمنِة»، أمر عن «الفحص وباب الكتاب»، «غرض

الحزين». ومالك «البطة
الشاه ابن لعيل الكتاب) مقدمة (وهو األول الباب أن إىل بعضهم يذهب وكما
بن بهنود أن إىل «نولدكه» ويوافقه سايس» «ده ويذهب املقفع، ابن بعد وضع الفاريس،
الذي الظاهري»، الشاه بن محمد بن عيل القاسم «أبو هو الشاه؛ ابن عيل أو سحوان
مفاكًها طيبًا أديبًا وكان ميكال، بن الشاه نسل من «إنه الفهرست: صاحب عنه يقول

هجرية. ٣٠٢ سنة تويف وقد والنظافة.»76 الظرف نهاية يف
إليه الذي الغرض عىل بنا ويخرج رشحها، يطول ذكرنا ما كل عىل أدلة ولهم

َقصدنا.

إىل ميل من فيه عهدناه ما يظهر ما عىل ترجمته عىل املقفع البن الباعث كان وقد
كليلة وكتاب الصحابة. ورسالة والصغري، الكبري األدب يف شاهدناه االجتماعي، اإلصالح
إىل اإلصغاء بعدم للنصح يتعرض فهو وافيًا؛ رشًحا النواحي هذه بعض يرشح ودمنة
رش، الرش وعاقبة خري، الخري فعاقبة طبيعيٍّا؛ جزاءً هناك أن ويبني والنمام، الحاسد

إلخ. … الصداقة عىل واالعتماد العدو، من الحذر بأخذ وينصح
كثري استنكار إىل أداه االجتماعية الحياة دراسة يف املقفع ابن تعمق أن اآلن ويظهر
غري السياسية الحرية أن ورأى عرصه، حكام إىل يرجع معظمها أن ورأى األمور، من
ابن عاش وقد رصيًحا، نقًدا وبطانته الخليفة ينقد أن يستطيع ال فهو زمنه؛ يف متوافرة
اْلُمنَّة،77 قوي البطش شديد وهو املنصور، جعفر أبي زمن يف فكره نضوج وقت املقفع
ومحصنها، نظمها وواضع العباسية، الدولة مؤسس كان وهو السيف، إعمال إىل رسيع
أو الدولة، شأن من تضِعف حركة كل بإخماد إال قواعدها تثبيت يمكن أال يرى وكان
قتلوا كثريون املنصور ضحايا من وكان مخالف، كل رأس ويقطع ذلك، فيها يتوهم

.١٥٣ ص الفهرست، 76
القوة. املنة: 77
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أحد نفسه املقنع ابن وكان ذلك، نحو أو بالزندقة، باالتهام قتلهم يف وتذرع بالظِّنَّة،
الضحايا! هؤالء

يف جاء فقد دبشِليم؛ مع بيدبا موقف املنصور مع موقفه أن رأى املقفع ابن لعل
وتجرب وبغى، طغى امللك له واستقر األمر، (لدبشليم) له استوثق «فلما الكتاب: مقدمة
فهابته منصوًرا؛ مظفًرا مؤبًدا ذلك مع وكان امللوك، من حوله من يغزو وجعل وتكرب،
وأساء أمرهم، واستصغر بالرعية عبث والسطوة امللك من عليه هو ما رأى فلما الرعية.
وكان دهره، من برهة ذلك عىل فمكث ُعتُوٍّا، ازداد إال حاله يرتقي ال وكان فيهم، السرية
األمور يف ويرجع بفضله، يعرف حكيم فاضل الرباهمة، من فيلسوف رجل زمانه يف
وجه يف فكر للرعية الظلم من عليه هو وما امللك رأى فلما «بيدبا»، له يقال قوله، إىل

إلخ». … واإلنصاف العدل إىل ورده عليه، هو عما فيرصفه الحيلة
رسالة يف به واجهه ما بأكثر «املنصور» يواجه أن يستطع لم املقفع ابن لعل
التي الشدة أكثر ونسب عليه، والثناء للخليفة املدح من بكثري نقده مزج وقد الصحابة،
الكتاب هذا يرتجم أن طريقة أَسلم أن فرأى غلَّته، يشف لم هذا ولكن غريه. إىل يراها
وفارس، الهند يف ودمنة كليلة فعله ما والرعية الخلفاء يف الكتاب ليعمل فيه ويزيد
جاء فقد به، يرصح ولم الكتاب، مقدمة يف أخفاه الذي الرابع الغرض هو هذا ولعل
ما أحدها أغراض؛ أربعة إىل ينقسم أنه يعلم أن الكتاب هذا يف للناظر «ينبغي فيها:
من الهزل أهل قراءته إىل ليسارع الناطقة غرِي البهائم ألسنة عىل وضعه إىل فيه قصد
أنًسا ليكون واأللوان، األصباغ بصنوف الحيوانات خياالت إظهار والثاني … الشبان
يكون أن والثالث الصور، تلك يف للنزهة أشد عليه حرصهم ويكون امللوك، لقلوب
لينتفع األيام، مرور عىل فيخلق يبطل وال انتساخه، بذلك فيكثر الصورة هذه عىل
بالفيلسوف مخصوص وذلك األقىص، وهو الرابع والغرض أبًدا، والناسخ املصور بذلك
املقفع ابن غرض شك غري من وهو يبينه، ولم الرابع الغرض هذا عن وسكت خاصة.»
ال حتى للخلفاء؛ النصح أنه يف تلخيصه يمكن الغرض هذا أن والظاهر ترجمته. من
وحتى العدل، من الظلم يعرفوا حتى الرعية أعني وتفتيح الصواب، طريق عن يحيدوا
املنصور، من عليه خطًرا إيضاحه يف ألن املقفع ابن يوضحه ولم العدل، بتحقيق يطاِلبوا

بقتله. اإليعاز يف األسباب من كانت فيه النزعة هذه ولعل
القديمة الرسيانية والرتجمة الهندية، الفصول من عليه عثر ما بني املقارنة وتدل
يف دير يف وجدت والتي ٥٧٠م، سنة نحو القديمة الفهلوية اللغة من تُرجمت التي
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حرفية، ترجمة الكتاب يرتجم لم املقفع ابن أن عىل ١٨٧٦م، سنة ونُرشت «ماردين»،
وذوق اإلسالمي، العربي والذوق يتفق حتى وترتيبه، ومعانيه جمله يف كثريًا حور بل
الفحص كتاب مثل قبل؛ أرشنا كما عنده من فصوًال أضاف بل عرصه، يف املتأدبني
وباإلحسان خريًا، بالخري يجِزي «ومن مثل: ظاهرة، إسالمية نفحة ففيه دمنة، أمر عن
يحظى أن حقيًقا كان الناس من الخري عىل الجزاء طلب «ومن هللا.» إال إحسانًا
من الجزاء وطلِب تعاىل، هللا لغري العمل ُخلوص يف الصواب يخطئ إذ بالحرمان؛
مع بجهنم اآلخرة يف تعذب أن من خري ِبجرِمك الدنيا يف تعذَّب «ألَن ومثل: الناس.»
«وقالت بسيماهم.» يُعرفون إنهم الصالحني شأن يف قالوا قد «والعلماء ومثل: اإلثم.»
الواحد شهادة أن علمنا «وقد القيامة.» يوم حجته أخطأ ميت حجة َكتم من العلماء:
األصل من جملة يحذف كان املقفع ابن أن البحث أثبت وقد إلخ. … حكًما» توجب ال
ولعل كامًال، فصًال يضع وقد عرصه، مزاج توافق أخرى جملة مكانها ويضع الفهلوي،
ابن ترجمة هو هل فيه؛ مختَلف الكتاب أن من خلكان ابن حكاه فيما السبب هو هذا

له. تأليف أو املقفع
العصور توايل عىل التغيري من كثري عليها دخل قد نفسها املقفع ابن وترجمة

بدليل:

كبريًا. اختالًفا أيدينا بني التي النسخ اختالف (١)
ودمنة، كليلة من قطع بعض ينقل األخبار عيون كتابه يف قتيبة ابن نجد وإنا (٢)

الكتاب. من أيدينا بني ما عبارتها يف تخالف وهي
ودمنة» كليلة نظم يف الفطنة، «نتائج كتاب من إلينا وصلت التي النسخ يف ونرى (٣)
الحزين»، ومالك الحمامة، «باب فيه وليس األبواب، ترتيب يف اختالًفا الهباِرية البن

سياق يف اختالف مع وبيالر»، و«هيالر وبالذ»، إيالذ «باب فيه وسمي

إلخ. … املثل
اآلداب، من غريه ويف العربي، األدب يف كبري أثر ودمنة كليلة لكتاب كان وقد
منهم نعرف نظموه، كثريين أن ذلك من حذوه. وحذوا كربى، عناية به الناس وعني
يف الهبارية ابن نظمه ثم القليل، إال نظمه من إلينا يصل لم ولكن الالحِقي، أبانًا
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وله أبان.78 ترجمة من خري أنها ترجمته يف الهبارية ابن ويذكر الفطنة»، «نتائج كتابه
الحسن بن املؤمن عبد أكمله والعجم»، الهنود أمثال يف الحكم «در اسمه ثالث نظم

الصاغاني.79
والباغم»80 «الصادح كتاب منواله عىل ألف الهبارية فابن كثريون، كتّاب حذوه وحذا
محمد هللا عبد ألبي الطباع» عدوان يف املطاعم «سلوان كتاب منواله عىل ألف وكذلك
القواد لبعض صنفه ،٥٩٨ سنة املتويف َظفر، بابن املعروف القريش، قاسم أبي بن
ومناظرة الخلفاء، «فاكهة كتابه عربشاه ابن النسق هذا عىل ألف وكذلك بصقلية.81

الفارسية.83 من ترجمه الذي نامه»، «مرزبان وكتابه الظرفاء»،82
مثال عىل «القائف»، اسمه كتابًا ألف املعري العالء أبا أن الظنون» «كشف ويذكر
يتضمن القائف» «منار كتاب له وأن يتم، ولم كراسة ستني يف وهو ودمنة، كليلة

كراريس.84 عرشة يف تفسريه
من تخلو ال واإلنسان، الحيوان بني املناظرة يف رسالة الصفا» «إخوان رسائل ويف
كليلة من مقتبس الصفا» «إخوان اسم أن «جولدزيهري» يظن بل ودمنة، كليلة من لون

املطوقة». «الحمامة فصل أول يف االسم ورد إذ ودمنة؛
ألسنة عىل الِقصص العربي األدب عىل الكتاب هذا أدخل فقد حال كل وعىل
األرنب أن أمثالهم من ورد (كالذي ذلك من يشء قبله للعرب كان نعم الحيوانات.
أبا يا األرنب: فقالت الضب، إىل فانطلقا فأكلها، الثعلب فاختلسها تمرة، التقطت
قالت: حكيًما. عادًال قال: إليك. لنختصم أتيناك قالت: دعوت. سميًعا قال: الحصني،
فكليها. حلوة قال: ثمرة، وجدت إني قالت: الحَكم. يؤتى بيته يف قال: إلينا. اخرج
بحقِك قال: فلطمته. قالت: الخري. بَغى لنفسه: قال الثعلب، مني فاْختَلسها قالت:

وبريوت. الهند يف الهبارية ابن نظم طبع 78

فينا. مكتبة يف وهو 79

ومرص. بريوت يف طبع 80

وبريوت. تونس يف طبع وقد 81

ونولدكه. الظنون، وكشف األخبار وعيون اإلسالمية، املعارف دائرة يف ودمنة كليلة انظر 82
مرص. يف طبع 83

.١٦٠ :٢ جزء 84
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يف وورد قضيت! قد قال: بيننا. فاقض قالت: انترص. حر قال: فلطمني، قالت: أخذِت،
﴿َفَقاَل الهدهد يف وقال َمَساِكنَُكْم﴾، اْدُخلُوا النَّْمُل أَيَُّها يَا نَْمَلٌة ﴿َقاَلْت الكريم: القرآن
عىل الِقصص تفصيل ناحية من أثر كليلة لكتاب كان ولكن ِبِه﴾. تُِحْط َلْم ِبَما أََحطُت
وتبينت ألسنتها، عىل والِعظة واألمثال الحكم ووضِع طويًال، تفصيًال الحيوانات ألسنة
يضيقون والحكام امللوك كان يوم االستبداد، عصور يف النوع هذا إىل الشديدة الحاجة
باملوعظة يومئ أن واعظ وال أعمالهم، ينقد أن ناقد يستطيع فال أنفاسهم، الناس عىل
الحكام نصح إىل فيه يقصدون والقصص، القول من الرضب هذا ففشا إليهم؛ الحَسنة
بذلك فأوىل العدل، وتحقق الظلم تمقت الحيوانات كانت إذا يقولون: وكأنهم بالعدل،
لهم يرصح أن ويستعظمون باإلثم، العزة تأخذهم والرؤساء الوالة كانت وإذا اإلنسان!
الترصيح يف كان وإذا البهائم! لسان عىل النصيحة وضع من أقل فال نقد، أو بنصح

الرضر. من نجاة التلميح ففي للخطر الحياة تعريض
ولم الفارسية، الثقافة يف أثر من له كان وما ودمنة، كليلة كتاب ذكرنا وإنما

لسببني: الهندية الثقافة من يأتي فيما نذكره

من تتلقه ولم الفاريس، الفهلوي األصل من الكتاب تلقت إنما العربية اللغة أن (١)
ابن هو الناس إىل حببته العربية البالغة من ُحّلة كساه الذي ومرتجمه الهندي، األصل

الفاريس. املقفع
قبل من أبنا كما كثرية زيادات فيه زادوا — املقفع ابن وخاصة — الفرس أن (٢)
واضع فضل هو فضل؛ من الكتاب هذا يف للهند ما هنا نقرر أن الحق من كان وإن

الفكرة. وصاحب األساس

املقفع ابن زندقة

الجاحظ: عن حكي ما ذلك يف النصوص أقدم ومن بالزندقة، املقفع ابن رمي اشتهر
أن ويروون دينهم.» يف يتهمون كانوا ِزياد بن ويحيى إياس بن ومِطيع املقفع ابن «أن
أن الجهشياري ويروي املقفع.»85 ابن وأصله إال زندقة كتاب وجدت «ما قال: املهدي

.٢١١ :١ خلكان ابن 85
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له: قال املنصور وبإيعاز شخصية، عداوة من بينهما ملا قتله أراد ملا معاوية بن سفيان
القول، هذا الناس تناقل ثم اآلخرة.»86 قبل الدنيا بنار ألحرقنك الزنديقة ابن يا «وهللا
أنه املشهورة الحكاية يتداولون وكلهم زندقته، لديهم املسلم من وأصبح فيه، وزادوا

األحوص: بقول فتمثَّل النار، بيوت من ببيت مر

ُم��َوّك��ُل ال��ف��ؤاُد وب��ه ال��ِع��َدى ح��ذََر أت��َع��زَّل ال��ذي ع��اِت��َك��َة ب��ي��َت ي��ا
ألَْم��يَ��ُل ال��ص��دود م��ع إل��ي��َك َق��َس��ًم��ا وإنّ��ِن��ي ��دوَد ال��صُّ ألم��ن��ح��َك إن��ي

الكريم! القرآن بمعارضته اتهامه عياض) والقايض (كالباقالني، بعد أتى من وزاد
وباطنًا، ظاهًرا مجويس وهو حياته أكثر قىض أنه املقفع ابن حياة من نعلم ونحن
شك غري من وهو قليلة، سنني إال بعد يعمر ولم عيل، بن عيىس كاتب وهو إال يسلم ولم
ما عىل يؤاخذ وإنما يسلم، أن قبل ألف قد كان إن فيها أَلف وما زندقته، عىل يؤاخذ ال
قال، أنه عىل الرواة هؤالء ينص ولم قبله. ما يجب فاإلسالم إسالمه؛ بعد قال أو أّلف
بينهما ملا متهم وهو معاوية، بن سفيان عبارة إال إسالمه بعد الزندقة يف كتابًا أّلف أو
تمثله من روى ما وإال ويزدريه، يحتقره كان املقفع ابن أن سببه شخيص، عداء من

األحوص. ببيتي
فيه ليس فيما حتى بها ورموه زندقته، منه يُْشتَّم عما الفحص يف بالغوا وقد

وهي: الرثاء، يف له أبياتًا املقفع البن الحماسة ديوان يف تمام أبو روى فقد زندقة؛

َوق��ْع ب��م��ن ال��ح��ادث��اِت َريْ��ُب ف��ل��ل��ِه ِم��ثْ��ل��ه َح��ّي وال ع��م��ر أب��ا ُرِزئْ��ن��ا
َط��َم��ْع ل��ه��ا ان��س��داٍد ف��ي م��ا خ��ّل��ة ذِوي وت��رك��تَ��نَ��ا ف��ارْق��تَ��ن��ا ق��د ت��ك ف��إن
ال��ج��َزع م��ن ال��رزاي��ا ك��ل ع��ل��ى أِم��نّ��ا أنّ��ن��ا ل��ك ف��ْق��ُدنَ��ا ن��ف��ًع��ا ج��رَّ ل��ق��د

والرش بالرش، ممزوج الخري أن يف مذهبهم عىل يدل األخري «البيت ثعلب: فقال
َواْلَميِْرسِ اْلَخْمِر َعِن ﴿يَْسأَلُونََك تعاىل قوله قرأت هال لثعلب أقول وأنا بالخري.» ممزوج
وأمثاَله ثعلبًا أن الحق نَّْفِعِهَما﴾ ِمن أَْكَربْ َوإِثُمُهَما ِللنَّاِس َوَمنَاِفُع َكِبريٌ إِثٌْم ِفيِهَما ُقْل

كثريًا. عليه تحاملوا

.١١٤ الجهشياري 86
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نرشه كتابًا وحضارته اإلسالم تاريخ عن لألبحاث كايَتاِني» «مؤسسة أخرجت وقد
اللعني الزنديق عىل الرد «كتاب عنوانه ،١٩٢٧ سنة جويدي» أنجلو «ميكائيل األستاذ
والتسليم». الصالة أفضل هللا من عليه إبراهيم، بن للقاسم هللا لعنة عليه املقفع ابن

هو طالب») أبي آل أنساب يف الطالب «عمدة يف (كما إبراهيم بن القاسم وهذا
املثنى الحسن بن الغمر إبراهيم بن الديباج إسماعيل بن طباطبا بن إبراهيم بن القاسم
ولذا الرس، جبال يف يقيم وكان محمد، أبا يُكنى كان طالب، أبي بن عيل بن الحسن بن
قرن. بنحو املقفع ابن بعد أي ٢٤٦هـ، سنة القاسم مات وقد الريس، قاسم باسم ُعرف
املؤلف ذكر وإنما بنصه، كله يذكر لم املقفع ابن كتاب ولكن كامل، القاسم وكتاب
ترجمة ثم صفحة، وخمسني خمس يف العربي النص ويقع عليها، للرد تمهيًدا منه فقًرا
وهذه الكتاب، يف تبحث بمقدمة وقدمه عليها، وعّلق اإليطالية، اللغة إىل جويدي األستاذ

ولغته. ومنحاه الكتاب غرض عىل تدلُّنا املقفع ابن إىل تنسب التي الِفَقر
وجوه: من للقاسم والرد املقفع، البن األصل نسبة يف الشك كل نشك ونحن

املقفع: البن الكتاب أصل نسبة يف الشك فأما

والذي املقفع، البن املعروف األسلوب غري الِكتاب فأسلوب الفنية؛ الناحية من (١)
إىل يعمد ال الكتب هذه كل ففي ودمنة، وكليلة الصحابة ورسالة األدبني من نتبينه
«ألن كقوله: تعمًدا أحيانًا السجع فيتعمد الكتاب، هذا يف أما عفًوا، جاء ما إال السجع
مثاٌل له الوهم يف يقوم ال وما مثاٌل، له الوهم يف يقوم ال يشء من ال يشء كون
بعد اال يعرف لم الذي الفلسفي، التعبري نوع من نفسها العبارة أن إىل هذا فمحال.»87

املقفع. ابن زمن
قاب وبأنه العرش، عىل وباالستواء يدين، هلل بأن بالتعبري املؤلف هذا يستهزئ (٢)
كان املقفع ابن أن نعلم ونحن ظاهرها. عىل التعبريات هذه ويحمل أدنى، أو قوسني
لحنًا فيها أر فلم املقفع ابن آداب «قرأت األصمعي: قال حتى العربية، اللغة يف ضليعا
يف املقفع ابن وأّلف البعض.»88 فاحفظوا منه بالكّل يُحاط أن ِمن أكثر «العلم قوله إال
من املقفع ابن يَفهم أن ا جدٍّ البعيد فمن للمعتزلة، وتعرض الجاحظ، حكى كما الكالم

الظاهرية. الحقيقية املعاني العرش عىل واالستواء والوجه اليد

.٤٤ ص 87

وبعض. كل العىل إدخال األصمعي نظر يف اللحن وموضع .٨٦ :٢ املزهر 88
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وجدنا الرحيم» الرحمن النور «باسم قوله وهو الرسالة، أول استثنينا نحن إذا (٣)
دعوة هي وإنما مزدك، أو زرادشت ملذهب وال ماني، ملذهب تأييًدا ليست كلها الرسالة
عمُل وهم خلقه عليه انقلب وكيف باإلنسان، هللا بعالقة يهزأ فهو املطلق؛ اإللحاد إىل
من عرض بما وعذبهم خلقه أمرض وكيف ورَسله! أنبياءه أعداؤه قتل وكيف يديه!
وكيف تِعقل! ال بما والتصديق تعرف، ال بما باإليمان يأمرك وكيف لهم! األسقام
مطاعن ليست ترى كما وهي إلخ. … أقلهم! إال الناس فتبعه للشيطان الغلبة صارت
من نعلم ونحن الثنوية. الديانة ومنها دين، كل يف طعن هي وإنما وحده، اإلسالم يف
غري عىل ليلة يبيت أن أبى اإلسالم اعتزم وملا بدينه، يستمسك كان أنه املقفع ابن تاريخ
ما ديٍن عىل الِحرص طبيعتُه َمن فليس فقط، ظاهًرا أم ا حقٍّ إسالمه أكان وسواء دين،

اللغة. بهذه كلها األديان يهاجم أن
العصور يف أُلِّفت التي الكتب يف وخاصة الكتب، من أيدينا بني فيما نجد لم إنا (٤)
حري وهو كهذا، كتابًا املقفع البن نسب من النديم ابن وفهرست كاملسعودي، األوىل
مطاعنه. ودفع عليه، الرد عىل ويحملهم املسلمني، شعور يهيج ألنه عليه؛ يَنص بأن

كذلك: وجوه فمن إبراهيم؛ بن للقاسم الرد نسبة يف شكنا وأما
الثالث، القرن من األول النصف يف القاسم أن علمنا فقد الفنية؛ الناحية من أولها:
العرص هذا أن نعلم ونحن السجع. متكلف مسجوع، كله آخره إىل أوله من والكتاب
وإن كلها، مسجوعة كتب فيه تؤلف ولم سجع، فيه يتكلف لم الجاحظ) (عرص
هذا يف نعرفه ال ما فهذا سجع، كله كتاب فأما ِفقرتان، أو فِفقرة سجع؛ فيه تكلف
ليس والخلق «فاإلنس كقوله: التعبري يف ورداءة السجع، يف إسفاف إىل هذا العرص

األوصاف.»89 تجمعها فقد واألعراض واألعيان خالف، عندكم بينهما
كتاب وهي كتبه، وعدد إبراهيم، بن للقاسم الفهرست يف النديم ابن ترجم ثانيا:
الرد وكتاب النفس، سياسة وكتاب والنذور، األَيمان وكتاب اإلمامة، وكتاب األرشبة،
املقفع. ابن عىل ا ردٍّ منها يذكر ولم ذكرها التي كتبه كل هي وهذه الرافضة،90 عىل

.٧ ص 89

.١٩٣ ص 90
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الكتاب نسب صحة ترجيحه من «جويدي» األستاذ إليه ذهب ما نخالف يجعلنا هذا
عليه. والرد

واسعة ثقافة َف ثُقِّ أديب عىل منه يخرج وتاريخه املقفع ابن لكتب فالقارئ وبعد،
وسياستها آدابها بنرش أمته ويحيي الفرس، من لقومه قوية نزعة ينِزع وعربية، فارسية
الصالح بتطبيق بإصالحها فينادي عرصه يف االجتماعية النُّظم عيوب ويرى وتاريخها،
الناس، أنظار وأدبه بنبله يسرتعي النفس، رشيف نبيل هو ثم الفارسية، النظم من
حسنًا غريي من رأيت إذا نفيس، قال: أدبك؟ «من سئل: املقفع ابن أن األصمعي فريوي
والفلسفة، الفكر طريق من أتيا خلقه وعلو نبله إن ثم أبيته.» قبيًحا رأيت وإن أَتيته،
تفلسًفا، خلقهم يكون وقد تدينًا، خلُقهم يكون قد الخلق ورجال الدين، طريق من ال
وأقواله ِحكمه يف ذلك يتجىل الدين، مبعثها مثًال العالية البرصي الحسن فأخالق
ابن أما واإلحسان. والعدل بالصدق أمر هللا ألن ويعدل ويحسن يصدق فهو وسريته،
دين به يأمر لم ولو ورفعة، رشًفا الصدق يف ألن يصدق فلسفي، الخلقي فباعثه املقفع
حديث، أو آية إىل قوله يف يستند أن فقّل ِحَكمه، يف ذلك يظهر حسنًا، نفسه يف لكان
دين، عالم وال دين رجل ال مدني، وعالم مدني رجل فهو عقليٍّا، تعليًال ذلك يعلل وإنما

دين. بتفاصيل إيمان فيها يَتََجّىل ال لكن بدين؛ وإيمان باهلل، إيمان أقواله يف يتجىل
ال فنحن اإلجابة؛ نحاول أال فخري قبله؟ من اإلسالم منزلة كانت ما سئلنا فلو
وبينه بيننا باعدت بمن فكيف وبرصنا، سمعنا تحت هم من عىل هذا يف الحكم نستطيع
وحده فاهلل هللا، إىل فلنكله بها، وحورب وحارب وأحزابها، السياسة يف وانغمس القرون،

الحاكمني. خري

يف األدب، يف الشعر يف العرص: ذلك يف األثر قوي عنًرصا الفارسية الثقافة كانت إذن
يف الحكم، نظم يف والتقاليد، العادات يف واألوهام، الخرافات يف القصص، يف الِحَكم،
العلم رجال يف املتكلمني، ومذاهب الديانات يف والِغناء، الّلْهو رجال يف اإلصالح، دعاة
ودعاة، حماة العنرص لهذا وكان والعامة. الخاصة يف الخالفة، قصور يف والتدوين،
من لكثري وكان واإلصالح، الخري بداعي وأحيانًا القومية، العصبية بداعي كثريًا يعملون
الحال، دعت إذا ا رسٍّ دعوتهم وحماية نفوذهم، بسط من تمكنهم مناصب الدعاة هؤالء
وأبطالها العديدين، زعمائها من زعيًما إال املقفع ابن يكن ولم الجهر. أمكن إن وجهًرا
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شدة يف أخرى عنارص من ُقووَمت بل وهوادة، لني يف دعوتهم تنترش ولم البارعني.
قوميتها، عن دفاًعا األخرى األجناس وقاومتها الخطر، أحسوا إذ العرب قاومها وعنف،
بعض يف النرص وكان ِعلمي، ورصاع وتقاليد، عادات ورصاع وديني، لغوي رصاع وكان
هللا. شاء إن الثقافات امتزاج عن الكالم يف سنبينه كما لذاك، وبعضها لهذا، امليادين
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اهلندية الثقافه

الطيب بالعود وأولعوا تجاريٍّا، بهم واتصلوا جاهليتهم، يف «الهند» العرب عرف قديًما
الرقاع: بن عدي فقال الهند، من يجلب الذي

َّوال��َغ��اَرا ال��ِه��نْ��ِدي تَ��ْق��ِض��ُم أرُم��ُق��ه��ا ِب��تُّ نَ��اٍر ُرب

بالسيوف أولعوا كما الهند، بالد من الذي الطِّيب عود بالهندي عنى إنما قالوا
وِهنِدي، مهنّد، سيف وقالوا امُلهنّد، الهند حديد من املطبوع السيف وسموا الهندية،
شحذه، إذا السيف هنَّد فقالوا: منه واشتقوا عمله، وأُحكم الهند ببالد عمل إذا وُهندواني
الهند.1 عمل التهنيد يف واألصل األزهري: قال التَّهنيد». محكم حساٍم «كّل قائلهم: وقال
التسمية أصل هل أدري وال الهنود»، «هند سموا كما «هنًدا»، نسائهم من كثريًا وسموا

البالد. هذه
ويل ملا «أنه البالذري: فيحدثنا الهند، يف فّكروا والعراق فارس املسلمون فتح وملا
يوجه أن يأمره إليه كتب العراق، كريز بن عامر بن هللا عبد وويل عفان، بن عثمان
العبِدي، جبَلة بن حِكيم فوجه بخربه، اليه وينرصف علمه، يَعلم من الهند ثغر إىل
عرفتها قد املؤمنني، أمري يا فقال: البالد حال عن فسأله عثمان إىل أوفده رجع فلما
قّل إن بطل. ولِصها دَقل،2 َوثمرها وَشُل، ماؤها قال: يل. فصفها قال: وتنحرتها.

العرب. لسان 1
التمر. أردأ والدقل: القليل. الوشل: 2
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بل قال: ساجع؟ أم أخابر عثمان: له فقال جاعوا. كثروا وإن ضاعوا، فيها الجيش
وجه حتى املغانم، منها ويصيبون يغزونها، املسلمون وتتابع أحٌد.»3 يغِزها فلم خابر،
وهو منها، عظيًما جزءًا ففتح الوليد أيام يف الهند إىل الثَّقفي القاسم بن محمد الحجاج
«بحيدر اآلن املسماة و«نريانكوت» ،Daibul «ديبل» ففتح ٩١هـ، سنة بالسند املسمى
الجيوش قائد القاسم بن محمد وكان «ُمْلتَان». فتح وأخريًا «راور»، إىل وسار آباد»،

القائل: فيه قال العرشين، يتجاوز لم شابٍّا فتى الفتوح هذه وفاتح

م��ح��م��ِد ب��ِن ال��ق��اس��م ب��ِن ل��م��ح��م��د واّل��ن��دى وال��ّس��م��اح��ة ال��م��روءة إّن
َم��ْولِ��د! م��ن ُس��ْؤَدًدا ذل��ك ُق��ْرَب ي��ا ��ة ِح��جِّ َع��ش��َرَة ِل��َس��بْ��ع ال��ُج��ي��وش َس��اَس

آخر: فيه وقال

أش��غ��اِل! ف��ي ذاك ع��ن َولِ��داتُ��ُه ��ًة ِح��جَّ َع��ْش��َرَة ِل��َس��بْ��ع ال��ّرج��اَل َس��اًس

اململكة يف السبايا كشأن انترش كثريًا، سبيٍّا وسبوا كثرية، مغانم غنموا وقد
حدث اإلسالمية. لألمة املكونة العنارص من عنًرصا السندي الجيل وأصبح اإلسالمية،
بسبي ي الَقْرسِ هللا عبد بن خالد إىل املري الرحمن عبد بن الجنيد «بعث قال: األغاني
بقيت حتى الناس، وجوه ومن قريش، من للرجل هو كما يهب فجعل بيٍض، الهند من
هل النجم: ألبي فقال فوطتان. أرِضها؛ ثياب وعليها يدخرها، كان جميلة منهن جارية
رجزه فيها قال ثم هللا.»4 أصلحك نعم قال: الساعة؟ وتأخذها حارض يشء فيها عندك

مطلعه: الذي املشهور

ال��زُّط5 بَ��ن��ات م��ن َخ��ْوًدا َع��ِل��ْق��ُت

هشام املنصور جعفر أبو وويل للعباسيني، السند تبعت نؤرخه الذي عرصنا ويف
و«كشمري»، «كابل»، ففتح شماًال؛ الفتح يف فتوسع ،١٤٢ سنة عليها التَّغِلبي عمرو بن

.٤٣٨ ص البالذري، 3
.٧٩ :٩ األغاني 4

البنجاب. إقليم سكان عىل اآلن ويطلق «جت»، معرب الهند من جبل الزط: 5
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اإلسالمية؛ واململكة السند بني التجارية العالقات واتصلت كثرية، ورقيًقا سبيٍّا وأصاب
الهندي.6 والغاب والسكر، العود منها يأتي فكان

من أنفسهم الفاتحني بعض فكان تتبعه، العلمية الحركة رأينا حتى الفتح تم إن وما
يف كان للحديث، تدوينًا وأولهم املحدثني، أشهر البرصي صبيح بن فالربيع العلماء؛
لبعض الذهبي ترجم وقد مات.7 وبها الهند لغزو ١٥٩ سنة املهدي سريه الذي الجيش
فاتًحا اإلسالمي الجيش يكن لم وهكذا الحفاظ،8 تذكرة كتابه يف السند يف املحدثني

ومعلًما. للدعوة ناًرشا أيًضا كان بل فقط،
الحرب، يف وغنموا الهند، من جِلبوا الذين املوايل رأينا ما رسعان أخرى ناحية ومن
فمن واملحدثون؛ اللغة وعلماء الشعراء أوالدهم ومن منهم ينبغ الجند، عىل ووزعوا
والعباسية، األموية الدولتني مخرضمي من شاعر وهو السندي، عطاء أبو كان الشعراء
لكنة لسانه يف كان وإن كبريًا، شاعًرا املسلمني يف ابنه ونشأ يْفصح، ال ِسنْديا أبوه وكان
الزج ويف هللا»، «هياكم هللا حياكم ويف «مرهبا»، مرحبا يف يقول كان ولثغة، شديدة
أن اضطر حتى «أزن»، أظن ويف «سيطان»، الشيطان ويف «زرادة»، جرادة ويف «الزز»،

القائل: وهو بلسانه، ينشده أن من تحاميًا شعره ينشد غالًما له يتخذ

ِل��س��اِن��ي ِش��ْع��ِري يُ��ق��ي��َم أن وآبَ��ى س��ل��ي��م اب��َن ي��ا ال��رواة أْع��َوَزتْ��ن��ي
ُس��ل��ط��اِن��ي9 ِل��ُع��ْج��َم��ِت��ي َوَج��ف��ان��ي َص��ْدِري أج��م��ِج��م ب��ال��ذي وغ��ال
األل��وان10 م��ن ُم��ْج��ت��وى ح��اِل��ًك��ا َل��ْون��ي ك��ان إذْ ال��ُع��ي��وُن واْزَدَرتْ��ن��ي
ل��ِل��س��ان��ي! ح��ي��ل��ًة أح��ت��اُل ك��ي��َف ِل��بَ��ْط��ٍن َظ��ْه��ًرا األم��وَر َف��َض��َربْ��ُت
ج��ج بَ��نَ��اِن��ي ب��ع��ض وب��ان ف��ص��ي��ًح��ا ب��ال��ش��ع��ر ك��ن��ُت أنَّ��ن��ي وت��م��نَّ��ي��ُت

.٦٢ ص خرداذبه، البن واملمالك املسالك 6
.١٧ :٣ األثري ابن انظر 7
و٢٥٦. ٦٥ ص ٢ جزء، 8

الصدر. يف اليشء إخفاء الجمجمة: 9
املكروه. البغيض املجتوى: 10
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قال: السواد بلبس الناس املنصور جعفر أبو أمر وملا

ُم��َل��ْه��َوج��ا11 وَدنٍّ��ا َل��ْون��ي إل��ى س��واًدا ن��ع��م��ًة ال��ل��ه ع��ن أْك��ُف��ر ول��م ُك��ِس��ي��ُت
م��ب��ه��رج��ا أم��ًرا ك��ان أن ُم��بَ��ْه��َرَج��ًة ب��ي��ع��ة ب��ع��د ب��ي��ع��ة ُك��ْرًه��ا وب��اي��ع��ُت

أن أراد الدولة تحولت فلما األمويني، مدح يف كثريًا قال ألنه العباسيون كرهه وقد
وقوله: هذا، قوله ذلك ومن يذمهم، فكان منه، يقبلوا فلم يتحول

ال��ن��ار!12 ف��ي ال��ع��ب��اس ب��ن��ي َع��ْدَل ول��ي��ت ل��ن��ا ع��اَد م��روان ب��ن��ي َج��وَر ف��ل��يَ��ت

من كسبها جديدة معاٍن فيه كان إن نتبني حتى كثري، شعره من إلينا يصل ولم
الهندي. أصله

سنديٍّا)، عبًدا زياد أبوه (كان األعرابي ابن هندي أصله ممن اللغويني من واشتهر
من يحمل ما الناس عىل أمىل والشعر، واألدب اللغة أعالم من علًما األعرابي ابن وكان
يبق ولم السكِّيت. وابن ثَعلب أشهرهم من كثريون له وتتلمذ كثرية، تآليف وأّلف أجمال،
وأنسابها،14 الخيل أسماء يف وكتاب وصفاتها،13 البرئ أسماء يف كتاب إال كتبه من لنا
الهند، بمعارف فيها تأثر هل لعلمنا إلينا وصل ولو األنواء. كتاب ألف التي كتبه ومن

العرب. علماء من غريه فيها ألَّف الذي النحو عىل العرب، معارف عىل اقترص أو
نافًعا سمع املغازي، صاحب السندي، نَِجيح معرش أبو الهنديني املحدثني ومن
الخ. إلخ … كعب يريد «قعب» بن محمد حدثنا يقول ألكن وكان التابعني، من َونَفًرا

علًما وتعلمهم اإلسالم، واعتناقهم املسلمني، يف الهنود انِْدماج لنا يمثل نوع هذا
اشتهار الجاحظ عن نقلنا فيما قبل رأينا وقد فيه. بعضهم ونبوغ عربيٍّا، إسالميٍّا
وصاحب إال صريفيٍّا بالبرصة ترى «ال حتى وتدبريه، املال عىل القيام بحسن السنديني

سندي.» كيسه

املحكم. غري املتفكك وامللهوج: القايض، قلنسوة والدنية: الدن 11
قتيبة. البن الشعر طبقات ويف بعدها، وما ٨١ :١٦ جزء األغاني، يف ترجمته اقرأ 12

.١ جزء ،٦ مجلد املقتبس، مجلة يف نرش 13

الشنقيطي. كتب من املرصية الكتب دار يف 14
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الثقافة يف الهنود تأثري وهو املوضوع، من اآلخر للجانب نتعرض أن نريد واآلن
اإلسالمية.

املسلمني باتصال وذلك مبارشة، ناحية ناحيتني؛ من اإلسالمية الثقافة يف الهنود أّثر
صري الفتح هذا فإن العربي، الفتح طريق ومن التجارة، طريق من بالهند أنفسهم
عليها وتجري لنظامها، تخضع اإلسالمية، اململكة من جزءًا السند بالد من ُفتح ما
املختلفة. اإلسالمي العالم أنحاء إىل الهنود وينتقل إليها، املسلمون وينتقل أحكامها،
السلع. تبادل بعض مع بعضهم ويتبادلونها ثقافتهم، يحملون وهؤالء هؤالء من وكل
اتصلوا الفرس فإن الفرس، بواسطة ثقافتهم نقل وذلك مبارشة؛ غري وناحية
من كثريًا وأخذوا بهم، وتأثروا فيهم وأثروا اإلسالمي، الفتح قبل وثيًقا اتصاًال بالهنود
كان العربية، إىل الفارسية الثقافة نقلت فلما ثقافتهم، يف وأدمجوها الهندية، الثقافة

ثناياها. يف الهندية الثقافة من جزء نقل هذا معنى
الفرس وهي: املمتازة، الصفات ذات األربع األمم إحدى الهنود املسلمون عد وقد
النجوم وعلم بالحساب الهند «اشتهر فيهم: الجاحظ وقال والصني، والروم والهند

العجيبة.»15 الكثرية والصناعات والتصاوير، والنجر والخرط الطب، وأرسار
الزمان قديم كانت الهند أن والنظر العلم أهل من جماعة «ذكر املسعودي: وقال
إىل وألعابهم، ورياضتهم إلهياتهم من بطرٍف ألم ثم والحكمة.» الصالح فيها التي الُغرَّة
أمزجتهم، وصحة وصفاتهم، وألوانهم وِحكمهم، وسياستهم عقولهم يف «والهند قال: أن

السودان.»16 سائر بخالف نظرهم، ودقة أذهانهم، وصفاء
والخط الحساب معرفة لهم الهند «إن األدباء: محارضات يف األصفهاني وقال
التماثيل وخرط األوهام، وعلم والّرقى األدواء، فاِحِش وعالج الطب، وأرسار الهندي،
قرعة عىل يجعل واحد َوتر وهي والحنكلة، والشطرنج، السيوف، وطبع الصور، ونحت

والتدخني.»17 والسحر والثقافة الرقص، رضوب ولهم العود، مقام فيقوم
والفرس، الهند، هم: بالعلوم؛ عنيت التي الثماني األمم «إن الِقْفِطي: وقال
األمم وهذه والعربانيون. والعرب، مرص، وأهل والروم، واليونانيون، والكلدانيون،

.٧٣ ص الجاحظ، رسائل 15

بعدها. وما ،٣٥ :١ الذهب مروج 16

التدجيل. ولعله ،٩٣ :١ ص 17
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وال ذلك، من بيشء تعن لم األمم وباقي واستخراجها، بالعلوم اعتنوا الذين املذكورة
منه.»18 يشء لها ظهر

اعرتف قد املمالك، فخمة العدد كثرية األوىل األمة هم «والهند آخر: موضع يف وقال
ملك يسمون الصني وكان السالفة، امللل كلُّ املعرفة فنون يف بالتربيز وأقر بالحكمة، لها
الحكمة معدن األمم جميع عند الهند فكان بالعلوم، عنايتهم لفرط الحكمة ملك الهند
إال إلينا يصل فلم عندنا، تآليفهم قّلت بالدنا من الهند ولبعد والسياسة. العدل وينبوع

علمائهم.»19 من بالقليل إال سمعنا وال علومهم، من طرف
أو والرياضيات الدينية، املقاالت أو اإللهيات، أهمها نواٍح؛ من الهند تأثري وكان

فن. من يتبعه وما واألدب والنجوم، الحساب

اإللهيات

إحداهما تأثري مبلغ يف الفلسفة مؤرخو بحث وقد فلسفة، لليونان كما فلسفة للهند كان
لبحثه مجال ال مما اليونان عن الهند أخذ وما الهند، عن اليونان أخذ وما األخرى، يف
ذلك اليونانية؛ الفلسفة عن تميزها خاصة أوصاًفا الهندية للفلسفة إن نقول ولكنا هنا،
صبغة ال شعرية صبغة واصطبغت بالدين، ا تامٍّ امتزاًجا امتزجت الهندية الفلسفة أن
بالتعبري مواقفها من كثري يف ورضت املعقول، إىل املحسوس من تتدرج لم علمية،
الذي العلمي املنهج تنهج ولم والخياالت، واالستعارات باملجازات اململوء الشعري،
من مشتق كله العالم إن تقول: أن ذلك مثال املجازات؛ ال بالحقائق التعبري يتطلب
هذا تََخلََّق كيف رشحْت إذا ثم «برهمن»، يسمى التغيري، يقبل ال أزيل أبدي واحد يشء
األشكال؛ من آالف إىل النار يف املحماة الحديدة تتشكل «كما قالت: «برهمن» من العالم
النسيج ينبعث «كما تقول: أو إليه.» تعود ثم األبدي األزيل من األشياء تتخلق كذلك
ذلك من يشء، وكّل والعاَلم الحيوانات يخرج كذلك النار؛ من الرشر أو العنكبوت، من

األصل».
الفلسفة ملئت وهكذا العقل. تريض وال الخياَل، تُريض تشبيهات هذه أن ترى فأنت
تحاول أنها يف العذر لها يكون وقد رشوحها. من كثري يف التعبريات هذه بمثل الهندية

.٢٧ ص الحكماء، إخبار 18
.٢٦٦ ص 19
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وأنها علميٍّا، تعبريًا أو رياضيٍّا، تعبريًا عنه والتعبري إدراكه، الصعب من يشء رشح
الفلسفة ولكن توضيحه. يصعب المحسوس إىل عنه التعبري يمكن محسوس من تنتقل
تعرب أن طاقتها جهد وحاولت السبيل، هذا تسلك لم املواقف هذه مثل يف اليونانية

الشعر. من يشء األفالطونية املدرسة يف كان وإن العلمي، التعبري
الغرض حددت األوىل أن اليونانية؛ الفلسفة الهندية الفلسفة فيه تخالف مما كذلك
فالباعث للمعرفة؛ املعرفة تتطلب اليونانية الفلسفة بينما اإلنسان، بخدمة الفلسفة من
وعند ومصائبه. العالم هذا آالم من للخالص اإلنسان شوق الهنود عند للفلسفة األسايس
يتعرفها أن فأراد العالم مظاهر من َعِجَب العجب، الفلسفة عىل األول الباعث اليونان

فتفلسف.

هاتني لرشح نعرض أن اإلطالة ومن البوذية، ثم الرباهمة ديانة الهند يف انترشت
القرن يف رآها التي الهند ديانة «البريوني» وصف وقد وأصولهما. عقائدهما يف الديانتني
الهند يف عاش نِْسْكريتِيَّة، السِّ باللغة عامًلا الوصف، صادق دقيًقا وكان الهجري، الرابع
مقولة، من للهند ما «تحقيق أهمها: كتبًا ذلك يف ووضع أهله، أحوال وخرب طويًال، زمنًا

مرذولة».20 أو العقل يف مقبولة
البحث أبان وقد االجتماعية، وأحوالهم وآدابهم، وعلومهم عقائدهم، فيه وصف
وصف، ما كل يف وإصابة للعلم، وإخالص للحق، تحر من للبريوني ما الحديث العلمي
يكن لم لغوية كلمة فهم يف نفسه عىل اعتماده فيه أوقعه الذي النادر القليل يف إال
الذي عرصنا من البريوني عهد وقرب خربه. يف أخطأ عمن نقله وأحيانًا مصيبًا، فيها
ما الشبه تمام تشبه األول العبايس عرصنا يف الهند حالة أن نعتقد يجعلنا نؤرخه
باللغة الهندية الكتب من كثري يف وقرأ وسمع شاهد ما عىل معتمًدا «البريوني» وضعه

السنسكريتية.
عداهم: بمن واالزدراء بأمتهم، واالعتداد بأنفسهم، باإلعجاب الهنود وصف
رؤساؤهم، أنهم امللوك ويف جنسهم، أنهم الناس ويف أرضهم، أنها األرض يف «يعتقدون
يعرفونه، بما الضن طبيعتهم ويف معهم. ما أنه العلم ويف ِنحلتهم، أنه الدين ويف
أن يظنون ال أنهم عىل غريهم! عن فكيف منهم، أهله غري عن له الصيانة يف واإلفراط

ليبسك. يف طبع 20
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إذا إنهم حتى علًما، غريهم للخلق وأن سكانها، غري الناس ويف بلدانهم، غري األرض يف
املذكورة. لآلفة يصدقوه ولم املخرب، استجهلوا وفارس خراسان يف عاِلم أو بعلم حدثوا
بهذه يكونوا لم أوائلهم أن عىل رأيهم، عن لرجعوا غريهم وخالطوا سافروا أنهم ولو
يقول: الرباهمة بتعظيم يأمر حني فضالئهم أحد «برهمن» فهذا الغفلة؛ من املثابة
وجب غريهم عىل فيها21 وأَنافوا العلوم يف تخرجوا ملا أجناس) (وهم اليونانيني إن
الخاصة طباع ألن وعامتهم؛ خاصتهم بني فرق هللا، يف اعتقادهم ذكر وملا تعظيمهم.22
فإذا الخاصة، عقيدة رشح ثم املحسوس، عند تقف والعامة األصول، يف التحقيق تقِصد
الواحد أنه وتعاىل سبحانه هللا يف الهند «واعتقاد فقال: فيه، املسلمني عقيدة توافق هي
املبقي، املدبر املحيي الحي الحكيم القادر فعله، يف املختار وانتهاء، ابتداء غري من األزيل
استدّل ثم يشء.»23 يشبهه وال شيئًا يشبه ال واألنداد، األضداد عن ملكوته يف الفرد
عقيدة وصف ثم القديمة، كتبهم من بنصوص الهنود من الخاصة عقيدة هذا أن عىل
ويف امللل سائر يف مثله يوجد كما سمجت، وربما اختلفت عندهم األقاويل وأن العامة،
يحيط إنه تقول: خاصتهم بأن الهنود عند لذلك ومثَّل واإلجبار، التشبيه من اإلسالم
والبرص بالبرص، تكون اإلحاطة أن عاميهم فيظن خافية، عليه تخفى ال حتى يشء بكل

العلم. كمال عن عبارة عني بألف هللا فيصف بالعني،
واملوجودات باهلل االعتقاد من للهند، الدينية الفلسفة وصف يف البريوني أطال وقد
الجنة من الجزاء ومواضع وتناسخها، واألرواح باملادة، النفس وتعلق والحسية، العقلية
الرشائع. ونسخ والرسل، والنواميس، السنن ومنبع الدنيا، من الخالص وكيفية والنار،
والفلسفة والنرصانية، والصوفية واإلسالم، الهند عقائد بني املواضع من كثري يف وقارن

رشحناه. لو القصد عن بنا يخرج مما الحديثة؛ واألفالطونية اليونانية
ولها الهند، خواص من خاصة ألنها إليها؛ اإلشارة من بد ال هامة مسألة هنا أن غري
بحق: البريوني فيها قال وقد األرواح». «تناسخ مسألة هي تلك املسلمني، يف كبري أثر
النرصانية، عالمة والتثليث املسلمني، إيمان شعار اإلخالص بكلمة الشهادة أن «كما

زاد. أناف: 21
.١١ ص مقولة، من للهند ما تحقيق 22

.١٣ ص 23
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يك لم ينحله لم فمن الهندية، النِّحلة َعَلم التناسخ كذلك اليهودية، عالمة واإلسبات
جملتها!»24 من يعد ولم منها،

الوجود، أبدية وأنها تَْفنى، وال تموت، ال األرواح أن التناسخ؛ يف نظريتهم ورشح
من تنتقل ولكنها تُيَبِّسها، ريح وال يغصها، ماء وال تحرقها، نار وال يقطعها، سيف ال
املختلفة األبدان يف النفس وترتّقى َخلق، إذا اللباس البدن يستبدل كما بدن، إىل بدن
طالبة النفس أن ذلك شيخوخة. إىل كهولة إىل شباب إىل طفولة من اإلنسان يرتقى كما
وغريه اإلنسان وعمر فسيح، زمن إىل يحتاج وهذا يشء، بكل العلم إىل شيقة للكمال،
جديدة، تجارب تستفيد بدن كل ويف بدن، إىل بدن من النفس ل تنقُّ من بد فال قصري،
إىل األرذل من ترتدد وهي البالية، األبدان يف ترتدد الباقية فاألرواح جديدة، ومعلومات
تعلم، لم ما بعلمها شوقها يتحقق حتى الكمال، يف النفس لترتقى عكسه، دون األفضل،
والعقل العاقل «ويتحد عنها. فتعرض املادة، عن واستغناؤها ذاتها، رشف واستيقانها

واحًدا». ويصري واملعقول،
الغرض إن فقالوا: التناسخ، بنظرية والنار والجنة والعقاب الثواب ربطوا وقد
النبات، يف ترتدد الرشيرة فاألرواح الجهل، من والعلم الرش، من الخري تمييز جهنم من
فيما وترتدد الشدة، من فتنجو الثواب تستحق أن إىل الهوام، ومرذول الطري، وخشاش
إىل بعد من ثم أخيار، سادة حكماء آلهة إىل صائًرا أكن لم «لو بعضهم: وقال أرقى. هو
مال من بعض «وقال ظلًما!» املوت عىل الحزن تركي لكان هنا؛ ممن خري ماتوا أناس
الناس، بني التوالد وهو «النسخ»؛ هي: مراتب أربع عىل إنه املتكلمني من التناسخ إىل
قردة يمسخوا بأن الناس ويخص «املسخ»، وضد آخر، إىل شخص من ينسخ بأن
األيام، عىل ويبقى يرسخ، ألنه النسخ من أشد وهو كالنبات، و«الرسخ» وفيلة. وخنازير
وال تتالىش ألنها واملذبوحات؛ املقطوف، للنبات وهو «الفسخ»؛ وضده كالجبال، ويدوم

تعقب.»25
املانوية، الديانة ويف اليونانية، الفلسفة يف ا هامٍّ دوًرا التناسخ نظرية لعبت وقد

النرصانية. ويف التصوف، ويف اإلسالمية، املذاهب ويف

.٢٤ ص البريوني، 24

.٣٢ ص البريوني، 25
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الفلسفة مؤرخي من كثريون ويرجع التناسخ، بنظرية فيثاغورس قال فقد
فيثاغورس عن أخذها ثم الهندية، الفلسفة من األصل يف مأخوذة أنها اليونانية
والحيوان، اإلنسان بني األرواح تناسخ يرى فيثاغورس كان وقد وأفالطون. إمِبدِكليس،
والتأمل وبالفكر الدينية، بالشعائر وذلك الحياة، دورة يف برتّقيها النفس تحرير وأن
حلول قبل املعلومات تذكر يف ونظريته املثل، عالم يف رأيه ربط وأفالطون والفلسفة.
بُوذَا، حكاه عما التفاصيل يف نظريته اختلفت وإن التناسخ، بنظرية بالجسم الروح
فيثاغورس رأي أرسطو نقض وقد األوىل، مواليده يف له حدثت كثرية، أشياء تذكره من
ما أن إىل وذهب حيوان، جسم يف إنسان روح حلول يف وخاصة التناسخ، يف وأفالطون

إلخ. … آلخر وظيفة يكون أن يمكن ال ليشء وظيفة كان
ونقَل الهند، أرض فدخل فارس بالد من نِفي «ماني» أن «البريوني» حكى وقد
وأنها تموت، ال النفوس أن عِلموا ملا الحواريني إن وقال: ِنحلته، إىل منهم التناسخ
فقال: الحق؛ تقبل لم التي النفوس عاقبة عن املسيح سألوا مختلفة، صور يف مرتددة
أما تالشيها.»26 ال عذابها بهالكها وعنى لها، راحة ال هالكة الحق تقبل لم نفس أي
حائط بن أحمد قال فقد كبريًا، الدينية الِفرق بعض يف التناسخ أثر فكان اإلسالم؛ يف
بن ومحمد والقراِمطة، الخراساني، مسلم وأبو منه) تربءوا ثم املعتزلة، من كان (وقد
تكن لم وإن أخرى، أجساد إىل األجساد مفارقتها بعد تنتقل األرواح إن الرازي: زكريا
اْإلِنَساُن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: بقوله حائط بن أحمد واحتج فارقت، التي األجساد نوع من
َركَّبََك﴾ َشاءَ ا مَّ ُصوَرٍة أَيِّ ِيف * َفَعَدَلَك َفَسوَّاَك َخَلَقَك الَِّذي * اْلَكِريِم ِبَربَِّك َغرََّك َما

ِفيِه﴾.27 يَذَْرُؤُكم أَْزَواًجا األنَْعاِم َوِمَن أَْزَواًجا أَنُْفِسُكْم ْن مِّ َلُكم ﴿َجَعل تعاىل وبقوله
إن يقول: كان إنه فقال: التناسخ يف حائط بن أحمد قول الّشهرستاني أوضح وقد
اليوم، فيها هم التي الدار هذه سوى دار يف بالغني عقالء ساملني أصحاء خلقه أبدع هللا
فأطاعه شكره، بتكلف فابتدأهم نعمه، عليهم وأسبغ به، والعلم معرَفته فيهم وخلق
يف بعضهم وأطاعه ذلك، جميع يف بعضهم وعصاه به، أمرهم ما جميع يف بعضهم
ومن فيها، ابتدأهم التي النعيم دار يف أقره الكل يف أطاعه فمن البعض، دون البعض

.٢٧ البريوني، 26
كذلك. عليهم الرد فيه وانظر و٩١. ٩٠ /١ جزء حزم، البن والنحل امللل يف الفصل 27
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البعض يف أطاعه ومن النار، وهي العذاب دار إىل الدار تلك من أخرجه الكل يف عصاه
بالبأساء وابتاله الكثيفة، األجسام هذه فألبسه الدنيا، دار إىل أخرجه البعض يف وعصاه
ما ثم ذنوبهم، قدر عىل الحيوانات وسائر الناس، صور من مختلفة صور عىل والرضاء
ذنوبه.»28 معه دامت ما أخرى، بعد وصورة كرة بعد كرة الدنيا يف الحيوان يكون يزال
لعيل: قال أنه عنه رووا فقد سبأ، بن هللا عبد أصحاب السبئِية كان هؤالء وقبل
عيل،29 بعد األئمة يف اإللهي الجزء بتناسخ فقالت فرقته وتبعته اإلله. أنت أي أنت! أنت

الشيعة.30 من الغالية قال ذلك وبمثل
أو يهوًدا الدنيا إىل يعودون اآلثام مرتكبي أن يعتقدون النصريية كان هؤالء وبعد
حمريًا، أو بغاًال أو جماًال فيعودون بعيل يؤمن لم من أما سنِّيني، مسلمني أو نصارى،

الدروز. عوام يقول ذلك وبمثل الحيوان، أصناف من ذلك نحو أو كالبًا أو
التناسخ. مذهب إىل يشري ما وليلة ليلة ألف قصص بعض ويف

والعاقل العقل فيتَّحد الحلول، مذهب إىل تَُسلِّم التناسخ نظرية أن قبُل رأيت وقد
الصوفية، مذهب يف كبري أثر له كان النظر وهذا واحدا. شيئًا كلها وتصري واملعقول،

التصوف. يف الكالم عند هللا شاء إن سنرشحه كما
«سومنات»، إىل نسبة َمِنيَّة» «السُّ يسمى مذهب بالتناسخ القائلة الهند مذاهب ومن
كما ،١٤١٦ سنة سبكتكني بن محمود السلطان أحرقه الهند يف كان صنم اسم وهو
وقد للرباهمة، البغض شديدة فرقة أنها البريوني ذكر وقد تاريخه، يف الجزِري ذكر
أن إىل دينهم، عىل القدم يف الشام حدود إىل واملوصل والعراق وفارس خراسان كانت
السمنية فانجلت دعوته وراجت املجوسية، إىل ببلخ ودعا أذربيجان، من زرادشت ظهر

بلخ.31 مشارق إىل عنها
األغاني: لنا فيحكي نؤرخه، الذي العرص يف املسلمني بني املذهب هذا عرف وقد
وبشار عطاء، بن وواصل عبيد، بن عمرو الكالم؛ أصحاب من ستة بالبرصة كان «أنه
(قال األزد من ورجل العوجاء، أبي بن الكريم وعبد القدوس، عبد بن وصالح األعمى،

بعدها. وما ٧٧ ص ،١ جزء 28

.١١ ص ،٢ جزء حزم، ابن هامش عىل الشهرستاني، 29
.١٠ :٢ الشهرستاني 30

.١٠ ص مقولة، من للهند ما 31
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عنده، ويختصمون األزدي، منزل يف يجتمعون فكانوا حازم) بن جرير عني أحمد أبو
وأما التوبة، فصححا وصالح الكريم عبد وأما االعتزال، إىل فصارا وواصل عمرو فأما
مذاهب من مذهب وهو َمِنيَّة؛ السُّ قول إىل فمال األزدي وأما ُمَخلًِّطا، متحريًا فبقي بشار

عليه.»32 كان ما عىل ظاهره وبقي الهند،
علم أو التوحيد كتب يف طويًال وناقشوهم السمنية، املسلمني علماء عرف وقد
السمنية قول حكاية من فيؤخذ املعرفة»، «نظرية حول كانت مناقشتهم وأكثر الكالم،
ليس علم فكل الحواس، باب من إال تحصل ال املعرفة أو العلم إن يقولون: كانوا أنهم
فال الحس عىل املؤسس غري املجرد، النظر أما صحيًحا، علًما يكون ال الحس أساسه

غريها.33 أو اإللهيات يف ذلك كان سواء علًما، يفيد
«إنهم بقوله: هذا يف مذهبهم الفنون مصطلحات كشاف صاحب لخص وقد
يقولون إذ تبعه؛ ومن «لوك» سبقوا بذلك فكأنهم الحس»، إال العلم يفيد ال بأنه يقولون
تفوق التي الجليلة الراقية األفكار وكل بالحس، اإلدراك هو الصحيحة املعرفة أداة إن
بعيدة مسافاٍت العقل يسبح الحواس، أصلها إنما السماء، علو وتعلو رفعة، السحاب
به أمدته عما شعرة قيد يخرج ال هذا كل يف وهو رفيعة، تأمالت ويتأمل ويفكر،
يرون الذين العقليني، أو الذِّهنيني نظرية ذلك يف يعارضون وهم التأمل. أو الحواس
يف كما املحض العقيل اإلدراك سببها وإنما الحواس، سببها ليس املدركات بعض أن

واإللهيات. الرياضيات

وثيًقا اتصاًال يتصلوا أن قبل عنهم وأخذوا بالهند، املسلمون اتصل فقد الرياضيات؛ يف أما
وفيهم ١٥٤ سنة املنصور جعفر أبي عىل َوَفَد الهند من وفًدا «أن ذكروا فقد باليونان؛
علماء مذهب عىل الفلك أعمال وسائر وحسابها، الكواكب حركات معرفة يف ماهر رجل
«بّراْهَمْسبُُهَطِسْدَهانْْت»، اسمه السنسكريتية باللغة كتاب مذهب عىل وخصوصا أمته،
ذلك املنصور فكلف «برهمكبت»، الريايض الفلكي هجرية) و٧ ٦ (أو ٦٢٨م سنة ألفه
كتاب وباستخراج العربية، اللغة إىل برتجمته أمر ثم الكتاب، مخترص بإمالء الهندي
فتوىل األعمال، من به يتعلق وما الكواكب. حركات حساب يف أصًال العرب تتخذه منه

.٣٤ :٣ األغاني 32
.٦١ ص واملطالع بعدها، وما ١٣٧ ص .١ جزء املواقف، كتاب يف عليهم والرد قولهم، حكاية انظر 33
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به إال يعملوا لم إنهم حتى العرب، علماء بني اشتهر مزيًجا منه وعمل الفزاري، ذلك
وقد الفلكية».34 والجداول الحساب يف «بطليموس مذهب ابتدأ حيث املأمون؛ أيام إىل
قليًال حرفوه ثم «ِسدهات»، وهو السابق، االسم من األخري الجزء عىل العرب اقترص

هند».35 «السند وسموه
الفزاري، حبيب بن إبراهيم املنصور عىل وفد الذي الهندي الرجل هذا عن أخذ وقد

طارق.36 بن ويعقوب
«األركند»، اسمه ثانيًا كتابًا ترجموا هند، السند كتاب الهند عن املسلمون أخذ وكما
هذه «كفت العميق: بحثه بعد «نيللنو» األستاذ قال وقد «األرجبهر».37 اسمه وثالثًا
فيما وسنرى العرب. عند الفلك نمو أوائل يف الهند كتب تأثري شدة عىل دليًال املالحظات
املسائل من جملة حل يف لليونان مجهولة النفع كثرية مهمة طرًقا أخذوا العرب أن بعد
مما «فاتضح آخر: موضع يف وقال الكروية.»38 املثلثات حساب بعلم املتعلقة الفلكية
سبق الجليل، العلم ذلك إىل العرب ميل نشأة يف والفرس الهند علماء تأثري أن بينته
والشهرة والكمال التقانة من نالوا ما العرب تنل لم ولكن قليل، بزمان ولو اليونان تأثري
عملية مصنفات ألنها اآلن إىل املوصوفة الكتب نقل عىل عنايتهم قرصوا لو الفن ذلك يف
وبيان الرباهني عن خالية الجداول، استعمال ورشح القواعد، منطوق عىل مقترصة

العلل.»39
يبحثون ال الهنود فلكي أن رأى فإنه قبل، من البريوني قاله ما النظر هذا ويؤيد
«إني فقال: الهنود، عن يأخذ أن قبل اليونان عند بالفلك تام علم عىل وكان العلل، يف
بينهم، فيما لعجمتي األستاذ من التلميذ مقام الهند) (منجمي منجميهم عن أقف كنت
العلل، عىل أُوِقفهم أخذت لها قليًال اهتديت فلما مواضعاتهم، من فيه هم عما وقصوري

عن ممتعة فصول وفيه .١٤٩ ص العرب»، عند تاريخه الفلك: «علم القيم كتابه يف نيللنو األستاذ 34
املوضوع. هذا يف عليه اعتمدنا وقد عنهم، العرب أخذه ما ومبلغ الهنود، عند الفلك علم

.١٥٠ ص 35

بعدها. وما ١٥٦ ص نفسه، املصدر انظر 36
و١٧٣. ١٧٢ ص 37

ص١٨٠. 38

.٢١٤ ص 39
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عيلّ فانثالوا الحسابات، يف الحقيقية الطرق لهم وألوح الرباهني، من يشء إىل وأشري
السحر.»40 إىل ينسبونني وكادوا متهافتني، االستفادة وعىل متعجبني

يف «الجيب» كلفظة الهنود؛ من الرياضية االصطالحات بعض العرب أخذ وقد
ليس مما والهندسة، الحساب يف الهند نظريات من كثريًا اقتبسوا كما املثلثات.41 حساب

األدبي.42 موضوعنا من
اليوناني، الطب بجانب الهندي الطب يمثلون هنود، أطباء بغداد يف كان كذلك
الربمكي يحيى بن جعفر قال الهندي»، بهلة بن «صالح الرشيد عهد يف منهم اشتهر
بختيشوع، بن جربيل فرآه صالح، بن إبراهيم عمه ابن مرض وقد الرشيد لهارون
ِطبه جربيل املؤمنني أمري «يا املساء: يف وسيموت شفائه، يف أمل ال بأنه الرشيد وأخرب
يف جربيل مثل الطب يف الهند أهل بطريقة العلم يف الهندي بهلة بن وصالح رومي،
إبراهيم إىل ويوجهه بإحضاره، يأمر أن املؤمنني أمري رأى فإن الرومي، بمقاالت العلم

فعل.43 عنه ليفهمنا صالح بن
و«بازيكر»، «منكه»، مثل الهند، من أطباء جلب خالد بن يحيى إن الجاحظ: ويقول

و«سندباد».44 و«قنريقل»،

إليه وما األدب

حوض يف يوًما كان ملوكهم أحد إن النحو أولية يف وقالوا ورصف، نحو الهنود عند كان
يقول أنه فظنت املاء، عيل تريش ال أي كندهي.» «ماود إلحداهن: فقال نسائه، مع
يف فخاشنته فعلها امللك فأنكر بها، فأقبلت فذهبت حلوى، احميل أي هي» كندي «مود
جاءه أن إىل واحتجب كعادتهم، الطعام عن وامتنع لذلك، امللك فاستوحش الخطاب،

.١٢ ص مقولة، من للهند ما 40

.١٦٨ ص نيللنو، 41

الهند، من املسلمون أخذ عما نبذ ففيها اإلسالمية؛ املعارف دائرة يف وهندسة حساب مادتي انظر 42
املوضوع. يف الباحث تعني ملراجع إشارة وفيهما
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مصليًا «مهاديو» إىل وذهب والرصف، النحو تعليم وعده بأن عنه وسّىل علمائهم أحد
العربية يف وضعها كما يسرية، قوانني وأعطاه له، ظهر أن إىل مترضًعا وصائًما، مسبًحا
وعلمه امللك إىل العالم فرجع الفروع، من بعدها فيما التأييد ووعده الدؤيل، األسود أبو

العلم.45 هذا مبدأ وذلك إياها،
الحكاية نمط عىل العربية يف وضعت قد األسود أبي حكاية تكون أن أخىش وأنا
متعددة األشكال، مختلفة العربية الحكاية أن الظن هذا يرجح مما ولعل الهندية،
النحو، بوضع األسود أبي إىل أوعز الذي هو طالب أبي بن عيل إن قائل فمن الرواية،
سبب إن قائل من ثم أبيه. ابن زياد إنه قائل ومن الخطاب، بن عمر إنه قائل ومن
بِريء هللا «إن قرأ: قارئًا إن قائل ومن الخاطئني»، إال يأكله «ال قرأ قارئًا أن الوضع،
تريد السماءِ» أحسُن «ما قالت: األسود أبي ابنة إن قائل ومن ورسولِه»، املِرشكني من
أسألك! ولم أخربتك إنما أبت يا فقالت: تستفهم، يظنها نجومها؟ لها: فقال التعجب،
يف الشك عىل يحِمل مما قالوا ما آخر إىل السماءَ!»، أحسَن «ما فقويل إذن لها: فقال
وبني مسبًحا، مصليًا «مهاديو» إىل الهندي العالم ذهاب بني شبه هناك ثم القصة،

وهكذا. النحو، وضع يف املعونة يسأله طالب أبي بن عيل إىل األسود أبي ذهاب
لقواعد نظمهم من «البريوني» شكا حتى والنظم، بالشعر وَولع شعر للهنود وكان
يف دقة من يستلزمه وما القواعد، ضبط عن أحيانًا يخرجهم ذلك ألن والفلك؛ الرياضة
دراستها، عىل البريوني عكف وأوزانًا بحوًرا للشعر ووضعوا النظم. يف يتسنى ال تعبري
يف موازين للهند سمع أحمد بن الخليل يكون أن املمكن «ومن قال: ثم كتابه، يف وبينها

الناس.»46 بعض به ظن كما األشعار،
ثالثة: أمور الهند من العربي األدب استفاد ما وأهم

وينقلون الهند، مع يتاجرون العرب كان أيام ذلك كان وقد ُعرِّبَت، هندية ألفاظ (١)
هندية ألفاًظا السيوطي حكى وقد أسماءها، السلع هذه مع ويحملون هندية، ِسلًعا
من العربية اللغة يف ورد ومما وكافور. زنجبيل مثل: الكريم؛ القرآن يف ووردت عربت،
أسماء من ذلك وغري واألهليلج، والفلفل والخيزران والببغاء األبنوس الهندية األلفاظ

الهندية. والحيوانات النباتات

.٦٥ ص البريوني، 45

.٧١ ص البريوني، 46
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بغداد أتى من كان وقد عنهم، إلينا نقلت والبالغة األدب يف آراء ذلك إىل ويضاف
األدب. منها شتى مواضيع يف وصحًفا كتبًا معهم يحملون وغريهم الهند أطباء من
بن يحيى اجتَلب أيام الهندي لبهلة قلت قال: األْشعِث أبا معمًرا أن الجاحظ حكى
مكتوبة صحيفة ذلك يف عندنا بهلة: قال الهند؟ أهل عند البالغة ما الهند: أطباء خالد
بخصائصها، بالقيام نفيس من فأثق الصناعة هذه أعالج ولم لك، ترجَمتها أُحِسن ال
فيها: فإذا الرتاجمة، الصحيفة بتلك فلقيت األشعث أبو قال معانيها. لطائف وتلخيص
الجوارح، ساكن الجاش، رابط الخطيب يكون أن وذلك البالغة، آلة اجتماع البالغة «أول
وقة. السُّ بكالم امللوك وال األََمِة، بكالم األََمِة سيد يكلم ال اللفظ، متَخري اللحظ، قليل
ينّقح وال التدقيق، كّل املعاني يدقق وال طبقة، كل يف للترصف فضل قواه يف ويكون
ذلك يفعل وال التهذيب، غاية يهذبها وال التصفية، كل يها يصفِّ وال التنقيح، كّل األلفاظ

عظيًما.»47 فيلسوًفا حكيًماأو يصاِدف حتى
الطبية، موضوعاتهم غري موضوعات يف صحف الهنود األطباء هؤالء مع كان إذن
يرتجمون تراجمة هناك وكان املسائل، شتَّى يف ويسألونهم يخالطونهم، العلماء وكان
بينها، ليقارنوا أمة كل عند ما الناس لتعلم شوق هناك وكان العربية، إىل الهندية من
فيما تصاغ فرأيناها البالغة، يف الهندية الجملة هذه إليهم نِقلت وقد أحسنها، ويأخذوا

الحال». «مقتىض سموه بما العربية، البالغة كتب يف بعد
مسهبة، مَطنبة األوىل بأن العرب، وبالغة الهند بالغة بني ِخي48 التَّنُو وقارن
إليه فخرج الهند ملوك بعض عىل خرج خارجيٍّا أن ذكر إذ موجزة؛ مخترصة والثانية
امللوك، سبيل وسلك السرية فأحسن ومملكته، داره وملك الخارجي، فقتله بنفسه، امللك
هل وسألهم: وحكمائهم عقالئهم بعض جمع سلطانه َوقِوي ذكره وعز أمره، طال فلما
أنتم قال: قلناه. أمنتنا إن واحًدا شيئًا إال ال قالوا: نقًصا؟ سلطاني ويف عيبًا يف ترون
فما قال: امللك). يف له ِعرق ال أنه (يعرضون جديًدا لك يشء كّل نرى قالوا: آمنون.
قال: ملك. ابن قالوا: فأبوه؟ قال: ملك. ابن كان قالوا: قبُل؟ من كان الذي مِلِككم حال
فقالوا: األخري، إىل فانتهى ملك. ابن يقولون وهم أكثر، أو عرشة عدد أن إىل فأبوه؟
ولدي. يف بعدي امْللك كان أيامي طالت وإن األخري، امللك ذلك فأنا قال: متغلبًا. كان

.٧٩ ص ،١ جزء والتبيني، البيان 47
.٥٧ :١ املحارضة نشوار 48
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الطويل املثل عن بهما استغني كلمتني يف العرب إليه سبقت قد يشء هذا التنوخي: قال
ِمنِّي نسبي لصاحبه: أحدهما فقال تفاخرا، منهما رجلني أن العرب روت فقد العجمي؛

انتهى.» إليك ونسبك ابتدأ،

ودمنة» «كليلة أصل أن قبل علمنا فقد به؛ العرب أولع وقد الهندي: القصص (٢)
األصل عىل زيادات مع العربية، إىل الفارسية من نقل ثم الفارسية، إىل نقل هندي،

الهندي.

النديم: ابن قال العربية. إىل نقلت األصل، هندية اسمها يدل كما السندباد وقصة
ودمنة، كليلة يف الخلف مثل فيه واْلُخْلف وصغرية، كبرية نسختان سندباد «وكتاب
كثرية كتبًا الفهرست يف عدد وقد َصنَّفته.»49 الهند يكون أن الحق إىل واألقرب والغالب
والسندباد الكبري، والسندباد ودمنة، كليلة منها واألحاديث؛ واألسمار الخرافات يف للهند
القتال الهند ملك وكتاب الهند، منطق حدود وكتاب الحكمة، يف هاِبل وكتاب الصغري،

الحكمة.50 يف بيدبا وكتاب التدبري، يف شاناق وكتاب والسباح،
هذا هندي؛ أصلها أن عىل العلمي البحث دل قصًصا وليلة ليلة ألف كتاب يف أن كما
الجهشياري: قال كالذي الهند، عن نقل مما العربية الكتب يف نِثرت صغرية قصص إىل
بعض إىل أُْهِدَي أنه الهند كتب من كتاب يف ُحِكَي ما التحرز شدة من أستحسنه «ومما
إحدى فخري وزرائه، من ووزير نسائه، من امرأتان وبحرضته وكسوة، حيل ملوكهم
بإحدى فغمزها له، كاملشرية الوزير إىل املرأة فنظرت والحلية، اللباس بني امرأتيه
الحيل واختارت الكسوة من به أشار عما فعدلت امللك؛ وَلحظه الكسوة. أخذ عىل عينيه
عادة امللكأنها ليظن عيَنه كاًرسا سنة أربعني الوزير ومكث للغمزة، امللك يفطن لئال

وِخْلقة.»51

.٣٠٥ الفهرست، 49
.٣٠٥ ص 50

.١١ ص والكتاب، الوزراء كتاب 51
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أبيع فقال: يوًما ففكر جرة، يف وسمن عسل له كان ناسًكا «أن للهند كتاب ويف
يف النِّتاج ويبلغ مَرتني، سنة كل يف فأُولِدهن أعنز خمسة وأشرتي دراهم، بعرشة الجرة

املشهورة.52 القصة آخر إىل بقرة، أربٍع بكل وأبتاع مائتني، ِسنني

والذوق يتفق نوع وهو الِحكم، فهو كثريًا، الهنود عن منه أخذوا الذي النوع أما (٣)
التي الغزيرة املعاني ذوات القصرية والجمل العربية، باألمثال يشء أشبه فهو العربي؛
إليها يميل والعقل بليغة، جملة يف تَُركَّز كثرية، تجارب نتيجة وهي العرب. بها أولع
فالبحث وموضوعات، وفصول بأبواب املنظمة اليونانية الفلسفة مثل إىل يميل أن قبل
بالنظرات فيه يعجب بطور يمر أن بعد إال العقل إليه يصل ال املتسلسل، املفصل العميق

املأثورة. والحكم املنثورة،

ابن يقول النوع، بهذا العرص هذا يف املؤلفة األدب كتب وملئت بهذا، الهند اشتهر وقد
قتيبة:

الخاذل، اإلخوان ورش منه، ينفق ال ما املال «َرش الهند: كتب من كتاب يف قرأت
كتاب ويف أمن.»53 وال خصب فيه ليس ما البالد ورش الربيء، خافه من السلطان ورش
وتجارة السلطان، عمل خطر؛ وعظيم همة بارتفاع إال تنال ال أشياء «ثالثة للهند:
كالشعلة ُعلُوٍّا؛ إال تأبى فنفسه ُحطَّ إن الهمة «ذو أيًضا: وفيه العدو.» ومناجزة البحر،

ارتفاًعا.»54 إال وتأبى صاحبها، يصّوبها النار من
كان فإن الفقري. بها ذُمَّ إال الَغِني بها يُْمَدح خّلة من «ليس للهند: كتاب يف وقرأت
ِزميتًا كان وإن ِمهذار، قيل لِسنًا كان وإن بليد، قيل وقوًرا كان وإن أهوج، قيل شجاًعا
معه كاألسد كاٍف، علمه من معه فما اغرتب إذا «العاِلم للهند: كتاب ويف عيي!55 قيل

الخ. إلخ … توجه.»56 حيث بها يعيش التي ُقوَّتُه

.١:٢٦٣ األخبار عيون 52

.٣ :١ األخبار عيون 53

.٢٣١:١ 54

الرزين. الوقور والزميت: .٢٣٩ :١ 55

.١٢١:٢ 56
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يتضمن الهندي، «شاناق» حكم من فصًال امللوك» «رساج كتاب صاحب وعقد
مأخوذ الفصل هذا إن وقال: األمثال، رضب مع الرعية، يف بالعدل والوالة للملوك نصًحا
والشعر العربي، األدب تأثر هذا وبكل الجواهر».57 «منتخل اسمه لشاناق كتاب من
وإذالته؛58 والرأي الهمة ذي إسقاط يف الّلجاج ينبغي «ال للهند: كتاب يف جاء العربي.
وإما لوطئها. فيعاد بها يُْغَرتّ لم تَْلَسع فلم وِطئت إن كالحية الطبع رشس إما فإنه
نواس أبو بذلك تأثر مؤذيًا.» حارٍّا عاد َحكِّه يف أُْفرَط إن البارد كالصندل الطبع ُسُجح

فقال:

ِم��ْه��ذَاُر ف��أن��َت وأك��ث��ر أق��ِل��ْل وَش��َدا َح��َدا إذا ل��زه��ي��ر ق��ل
ال��ن��اُر ك��أن��ك ع��ن��دي ِص��ْرَت ح��تَّ��ى ال��ب��رودة ة ش��دَّ م��ن ��نْ��َت ُس��خِّ
ح��اّر ب��ارٌد ال��ثَّ��ْل��ُج ك��ذل��ك ص��ف��ت��ي م��ن ال��س��ام��ع��ون يَ��ْع��َج��ُب ال

أن تزعم الهند ألن الطبائع؛ علم يف نظرة عىل يدل الشعر «وهذا قتيبة: ابن قال
مؤذيًا.» حارٍّا عاد الربد يف أفرط إذا اليشء

الخمر: يف نواس أبو قال الفلك، يف الهنود بأقوال الشعراء تأثر لقد حتى

ال��م��َداُر ب��ه��ا ي��ت��م��ك��ن ل��م ��ٌف وقَّ وال��نُّ��ُج��وُم تُ��ُخ��ي��َرْت

هللا أن يذكرون الحساب وأصحاب الفلك، هللا خلق حني تُُخريَت الخمر أن «يريد
وإذا منه، ابتدأها الذي الربج ذلك يف واقفة مجتمعة جعلها النجوم خلق حني تعاىل
يف اجتمعت نوح زمان يف إنه تقول: والهند العالم، وبطل القيامة قامت إليه عادت
خارًجا منها بقي ما بقدر منهم وبقي بالطوفان، الخلق فهلك منها، يسريًا إال الحوت

الحوت.»59 عن
وعنهم الّشطرنج، واضعو هم الباحثني من كثري ذهب كما الهنود أن ننىس ولسنا
أو مبارشة الهند من أخذوه هل اختلفوا وإن املسلمون، أخذه ومنهم العالم، يف انترش

.٣٣ ص امللوك، رساج 57

أهانه. أذاله: 58
.٥٠٦ ص الشعراء، طبقات 59
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يف البريوني حكاها مختلفة اللعب من أشكال الشطرنج يف وللهند الفرس. بواسطة
اليوم. عندنا معروف هو ما الوجوه بعض من تخالف وهي «الهند»، كتابه

إىل شطرنًجا الرشيد هارون أهدى وقد املسلمني، عند اللعبة هذه انترشت
حفص وأبي الشطرنجي، الصويل مثل: إليه؛ نسبوا حتى بلعبه قوم واشتهر «شارملان»،
يف صفحات فيه نظم فالفردويس عربي، وأدب فاريس أدب حوله وتكون الشطرنجي.
الرومي ابن قال كالذي الجميل، الكثري الشعر فيه نظموا والعرب جميلة، شعرية لغة

الّشطرنجي: التَّوِزي القاسم أبي يف

إِْل��َواءِ أيَّ��َم��ا ��ن��ادي��د ب��ال��صَّ وتُ��ْل��ِوي أْوَح��ِديٍّ��ا ال��ج��م��ع تَ��ْه��ِزُم
اس��ِت��ْع��الء ش��ّدَة ف��ت��زداد ال��َف��َراِزي��ِن ب��ع��د ال��رِّخ��اَخ وت��ُح��طُّ
ب��ال��ب��أس��اء ال��الع��ب��ي��ن أْخ��ذَُك ع��ق��ل��ي وح��يَّ��ر ه��اَل��ن��ي ربّ��م��ا
اإلِْرب��اء! ف��ي ِرَض��اَك وأْدن��ى وال��رُّبْ��ع ب��ال��ن��ص��ف ُه��ن��اَك ِورض��اُه��م
وال��ض��ع��ف��اء ب��األق��وي��اء ف��ك وإِع��ص��ا م��ن��ك ال��دُّه��اة واح��ت��راُس
ال��َه��ب��اءِ ُم��ْس��تَ��س��رِّ م��ن أْخ��ف��ى ُه��نَّ ال��لَّ��وات��ي ال��لِّ��ط��اِف ت��داب��ي��رك َع��ن
اِإلف��ش��اء ع��ق��وب��ُة بَ��تْ��ه أدَّ ُم��ِح��بٍّ ض��م��ي��ر ف��ي ال��ّس��رِّ م��ن ب��ل
األْرَح��اء دوائ��َر ُح��روبً��ا ِم ال��َق��ْو ع��ل��ى تُ��دي��ُر ال��ذي ف��أخ��اُل
اإلِْرَداء وِش��ي��ك��َة َم��ن��اي��ا َن ف��ال��ِق��ْر ال��ِق��ْرَن اف��ت��راَس��ك وأظ��نُّ
ب��دم��اء َج��لَّ��ل��تَ��ه��ا أْرًض��ا األَْح��م��ِر األَدم ُرق��َع��ة أّن وأرى
ال��لُّ��َع��ب��اء ب��أن��ف��س ل��ك��ن ب��ال��ّش��ط��رن��ج تَ��ل��ع��ُب ل��س��َت ال��ن��اُس؛ غ��ِل��ط
األع��ض��اء ف��ي ال��ف��ن��اء َدِب��ي��ب م��ن أخ��ف��ى ال��ق��وم ف��ي يَ��ِدبُّ َم��ْك��ٌر ل��ك
ال��بَ��ْغ��ض��اء! م��ن غ��اي��ة إل��ى َم��يْ��ن ُم��ْس��ت��ه��ا ف��ي ال��َم��الل دب��ي��ِب أو
ب��ال��تَّ��َواءِ ي��ري��ُده م��ن إل��ى ال��َغ��يْ��ب ُظ��َل��م ف��ي ال��ق��ض��اء م��س��ي��ِر أو
ال��نّ��ك��راء ��تَ��ل��ة ب��ال��ِقْ َط��بٍّ��ا ال��رق��ع��ة َم��ن ِش��ئْ��ت ح��ي��ث ال��ش��اَه ت��ْق��ت��ل
ال��ُرَس��الء ع��ل��ى م��ق��ب��ٍل وال ال��دَّْس��ِت ف��ي ب��ع��يَ��ن��ي��ك ن��اِظ��ٍر م��ا غ��ي��ر
ذََك��اءِ م��ن ُم��َص��ّوٍر ب��ق��ل��ب ال��ظَّ��ه��ر ُم��س��تَ��ْدِب��ُر وأن��ت ت��راه��ا ب��ل
ال��َه��يْ��ج��اء ف��وارَس يُ��ْرِدي وه��و يُ��َوّل��ي ِق��ْرنً��ا ِس��واك رأي��ن��ا م��ا
األْق��ف��اء؟! ف��ي ال��ُع��ي��وُن ت��ك��وُن ه��ل ا ف��ق��ال��و ري��ع��وا رأْوك ق��وٍم ُربَّ
الُ��ق��رَّاء! ك��أح��ف��ِظ ج��م��ي��ًع��ا ِب��ه ُف��ت��ؤدِّ ظ��اه��ًرا ال��دَّْس��َت ُ ت��ق��رأ
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األصل يف الحيوان فإماتة ورشائع، ونظم وشعائر وتقاليد، عادات للهند كان وأخريًا
هذه ونّفذ ظهورهم. وراء ونهي أمر كل نبذوا الناس ولكن (قالوا) عليهم محظورة
وربما الشهوات.60 اتِّباع عن إياهم الدين ومنع بالّدين، الختصاصهم الرباهمة األوامر
ذبح وكره اللحم نفسه عىل فحرم العالء، أبي يف أّثرت التي هي التعاليم هذه كانت
يف ورشائع والنفاس، الجنني وأحكام والعدة الزواج يف رشائع لهم وكان الحيوان،
يف وعادات املرياث، يف وأحكام والكفارات، العقوبات يف ونظام القضاء، وطرق املرافعات

بينهم.61 العالقات وتحديد الناس طبقات يف ومقام األعياد، أيام
والشعائر األدبية، والحكم والقصص الرياضية، والتعاليم الدينية، الفلسفة هذه كل
اآلداب عنارص من ا هامٍّ عنًرصا وكانت اإلسالمية، اململكة يف ذابت االجتماعية والتقاليد

العربية.

.٢٧٦ ص مقولة»، من للهند «ما كتابه يف البريوني انظر 60
بعدها. وما ٢٧٦ ص كتابه، يف رأى ما حسب كله البريوني ذلك رشح 61
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الرومانية اليونانية الثقافه

وغنى تقدر، ال وثروة يفنى، ال كنز عىل أيدينا وضعنا فقد اليونان، إىل وصلنا نحن إذا
علوم يف والفلك، والرياضة، الفلسفة، يف والذوق؛ والعاطفة العقل ينتجه ما كل يف عظيم
لقد الجميلة. الفنون يف السياسة، يف التاريخ، يف األدب، يف والطب، والحياة الطبيعة
وآدابهم، بأفكارهم العالم وأمدوا بآرائهم، العقول وغّذوا روحهم، من ذلك كل يف نفخوا

وتصويرهم. ونحتهم بفنهم، الذوق وربوا وأساطريهم، وِعلِمهم
التاسع القرن إىل امليالد قبل الثالث القرن من الهندسة يف إماًما ظل فأقليدس
أساس عىل الوسطى والقرون القديمة العصور يف قائًما ظل والطب امليالدي. عرش
وأفالطون، سقراط تعاليم عىل عيال اليوم إىل والفالسفة وجالينوس. بقراط َن َدوَّ ما
منبع وأرسطو أفالطون وجمهورية اليونان، فالسفة من إليهم ومن أرسطو، وسياسة
والفن، والفلسفة العلم فروع من فرع كل يف وهكذا السياسة، يف نظريات من جد ملا
نهضت وأدب علم من فيها بما الحديثة واملدينة فلسفتهم، عىل أسست املسلمني فلسفة
تمتاز كتبهم، من انبعثت إنما الحديثة األوروبية للنهضة رشارة وأول أكتافهم، عىل
كانوا اليونان أن وهي عليها يجمعون الفلسفة مؤرخو يكاد بميزة وفلسفتهم علومهم
الفلسفة يتبع ملا تتفلسف كانت األمم من كثريًا أن حني عىل للحق، الحق وراء يبحثون
أو الهندية اآلراء يعدوا أن يشاءوا لم ثم ومن دينية، قضايا لتأييد أو مادية، فوائد من
وراء البحث الفلسفة يف رشطوا ألنهم فلسفة؛ والبابلية اآلشورية الصينية أو املرصية
«ماركوس أمثال الرومانيني عدوا وال املادة، عن وسمو تامة، حرية يف املجردة الحقيقة
فلسفية آراء للعالم يقدموا لم ألنهم فالسفة؛ و«شيشريون» و«سنيكا» أوِريليوس»

اليونانية. الفلسفة ثروة يف تزيد جديدة،
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فروع من فرع كل يف بحثهم يف اليونان إليه وصل بما نلم أن غرضنا من وليس
نعرض أن غرضنا وإنما كتاب.1 يف فصل يحتمله ال ما فذلك والفن؛ والفلسفة العلم
أي عن إيجاز يف ونبحث الرومانية، اليونانية الثقافة من املسلمون اقتبس ما لبيان

للمسلمني. الثقافة هذه وصلت طريق
أسباب من كبريًا سببًا وأفريقيا آسيا بالد من لكثري املقدوني اإلسكندر فتوح كانت
أوروبا، يف ومقدونية اليونان بالد مملكته كانت فقد الرشق؛ يف اليونانية الثقافة انتشار
وتركستان الفرس، وبالد إليه، وما والعراق وفلسطني وسوريا أفريقيا، يف وليبيا ومرص
بني التقريب سياسته من وكان آسيا. يف الهند بالد من وقسًما وبلوخستان، وأفغانستان
يف وأفريقيا آسيا بأجناس اإلغريقي الجنس ومزج اإلغريق، وبالد املفتوحة البالد هذه
هذه سكنى عىل اليونانيني يحث كان ولهذا والثقافة، الحكم ونظم والعمارة، الحضارة
والعلماء والكتاب األدباء ويشجع يونانيٍّا، تنظيًما مدنها وينظم أهلها، ومخالطة البالد،
من الحكم وِرثوا الذين اليونانيني الوالة ومن ذلك ِمن فكان وعلمهم؛ أدبهم نرش عىل
عهد من اليونانية والثقافة اليونانية الحضارة انترشت أن الرشقية املمالك يف اإلسكندر
حتى اإلغريقية، الثقافة عليها تَْغِلب والفرات دجلة بني التي البالد وكانت اإلسكندر.
الربثي2 امللك Orodes أوروديس إىل Crassus كراسوس موت وصل ملا أنه لريوون
وتأتي تنمو الثقافة هذه وظلت .Euripides يوريبيدس روايات من مأساة يطالع كان
قبل الرشق يف واشتهرت األقطار، هذه من اليوناني الجيش انسحب أن بعد حتى ثمرها،
جنديسابور، أشهرها من اليونانية؛ للثقافة منبًعا كانت كثرية مدن بعده ما إىل اإلسالم

واإلسكندرية. وحران،
واتخذها تنسب، وإليه األول سابور أسسها خوزستان يف مدينة فجنديسابور:
للثقافة منبعا بعد فيما جعلتها التي األسباب من هذا ولعل الروم. ألرسى موًطنا
فيها تُعلَّم وكانت املشهورة. الطب مدرسة أنورشوان كرسى فيها وأسس اليونانية،
الفرس، بالد من فتحوا فيما املسلمون فتحها وقد اآلرامية، باللغة اليونانية العلوم
أطاللها، إال ياقوت عهد يف البلد من يبق ولم العبايس، العرص إىل قائمة املدرسة وظلت

أباد»3 «شاه أطالل اليوم. وموقعها أثر. اآلن منها يبق ولم األطالل، هذه زالت وقد

. Legacy of Greece هذا يف اقرأ 1
٢٦٦م. إىل ٣٢٥٥ق.م سنة من مملكتهم تكونت األول، الفرس هم الفرث أو والربث 2

جنديسابور. مادة يف اإلسالمية املعارف دائرة 3
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ويدرس املرىض، فيه يعالج بيمارستانًا جنديسابور يف كرسى أنشأه الذي كان
أول وأن القسطنطينية، شكل عىل بنيت املدينة أن الِقْفطي: يحكي إليه. وما الطب فيه
أهلها، من أحداثًا يعلِّمون بدءوا بها أقاموا «وملا الروم: من أطباء بها الطب عّلم من
مقتىض عىل العالج قوانني ويرتبون فيه، ويتزايدون العلم، يف يقوى أمرهم يزل ولم
اجتمع كرسى، ملك من عرشين سنة ويف الفضائل».4 يف «برزوا حتى بلدانهم، أمزجة
وكان عنهم، وأُثبتت وأجوبتها، مسائل بينهم وجرى امللك، بأمر جنديسابور أطباء
وغزارة فضلهم، عىل استدل القارئ تأملها إذا والتعريفات املسائل وهذه مشهوًرا، أمًرا
عنهم، يخرجونه وال العلم، هذا أهُل أنهم يعتقدون جنديسابور أطباء وكان علمهم.»5
قبيل تعّلم العرب طبيب الثقفي كلدة بن الحارث أن رووا وقد وجنسهم. أوالدهم وعن
ماًال فأعطاه الفرس، أجالء بعض وَطبب بفارس، وعالج جنديسابور، مدرسة يف اإلسالم
اإلسالم أول يف الحارث ومات أبيه. بن زياد أم وهي سمية، الحارث سماها وجارية،

إسالمه.6 يصح ولم
اليونانية، الثقافة بجانب الهندية الثقافة جنديسابور مدرسة يف تدرس كانت وقد

الفهلوية. باللغة التدريس يف الهنود بعض يشرتك وكان
الفرس، عهد يف كان كما اإلسالم يف عملها تؤدي ُجنْديسابور مدرسة وظلت
بغداد بنى عندما املنصور جعفر أبا فإن العبايس، العهد يف باملسلمني اتصالها وازداد
بن جورجيس عىل فدلوه معالجته، أطباؤه يستطع لم معدته، يف بمرض أصيب
بمدرسة الخلفاء قصور اتصلت الحني ذلك ومن جنديسابور.7 أطباء رئيس بختيشوع
عىل بيمارستانًا ببغداد يعمل أن بَختيشوع بن جربيل أمر الرشيد إن حتى جنديسابور،

وتالميذهم.8 جنديسابور أطباء رياسته وتقلد جنديسابور، بيمارستان نمط
بختيشوع بن جورجيس العبايس العرص يف جنديسابور مدرسة من اشتهر وقد
املأمون طبيب بختيشوع بن وجربيل الرشيد، طبيب بختيشوع وابنه املنصور، طبيب

نساطرة. نصارى كلهم وكانوا إلخ، …

.١٣٣ ص الحكماء، أخبار 4
.١٧٤ نفسه، املصدر 5

بعدها. وما ١٦١ الحكماء، أخبار 6
.١٥٨ القفطي، 7

.٤٨٣ ص 8
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ورأس (أودسا) الرها بني تقع العراق، شمايل الجزيرة يف فمدينة حران وأما حران:
عهد ويف واإلسالم، والنرصانية والرومان، اليونان عارصت قديمة، مدينة وهي العني.
يف ذلك أثر من وكان للعراق، الشمايل الجزء هذا املقدونيني من كثري سكن اإلسكندر
النرصانيني عهد أول ويف يونانية. أسماء اتخذت الحرانيني عند املعبودة اآللهة أن حران
من وكثري الرسيانيون، وهم األصليون، أهله يسكنه حران) (ومنه العراق شمايل كان
الرومانيني دين وأصبحت النرصانية، قويت وملا والعرب. واألرمن واإلغريقيني املقدونيني
كان ذلك أجل ومن ينجحوا. فلم ليتنرصوا الحرانيني عىل يضغطوا أن حاولوا الرسمي
9،Hellenopolis «هيلينوبوليس» الوثنيني، مدينة حران عىل يطلقون الكنيسة رجال
النرصانية يف يدخلوا أن يشاءوا لم الذين إليها يهرب الوثنيني) (مدينة حران وظلت
واليونانية البابلية، الديانة من مزيًجا كان دينهم أن ويظهر وغريهم، اليونانيني من
عهد إىل اإلسالمي، العرص يف كذلك شأنهم كان حتى الحديثة، واألفالطونية القديمة،
عد من الكريم القرآن من يفهم بما احتماء بالصابئة؛ — ذاك إذ — فتسموا املأمون،
يطلق كان إنما قبل، من عليهم يطلق االسم ذلك يكن ولم الكتاب، أهل من الصابئني
ذكر كما «البطيحة» يسكنون كانوا والنرصانية، اليهودية من مزيج ديانة لهم قوم عىل

والبرصة).10 واسط بني واسعة أرض (وهي القفطي
الروم بالد يريد مرص، ديار أيامه آخر يف اجتاز املأمون أن النديم ابن روى
زيهم وكان (الحرنانيني). الحرانيني من جماعة وفيهم له، يدعون الناس فتلقاه للغزو،
من لهم: وقال زيهم! املأمون فأنكر بوفرات، طويلة وشعورهم األقبية، لبس ذاك إذ
نبي؟ أم كتاب أفلكم لهم: قال ال، قالوا: أنتم؟ فمجوس قال: ال، قالوا: الذمة؟ من أنتم
يف الرأس وأصحاب األوثان، عبدة الزنادقة إذن فأنتم لهم: فقال القول. يف فجمجموا
فقال الجزية! نؤدي نحن فقالوا: لكم. ذمة ال دماؤكم، حالل وأنتم والدي، الرشيد أيام
وجل عز هللا ذكرهم الذين األديان أهل من اإلسالم خالف ممن الجزية تؤخذ إنما لهم:
من دينًا أو اإلسالم، دين تنتحلوا أن إما أمرين؛ أحد فاختاروا كتاب، ولهم كتابه يف
أن إىل أنظرتكم قد فإني آخركم، عن قتلتكم وإال كتابه، يف اهللا ذكره التي األديان
شعورهم، وحلقوا زيهم، فغريوا الروم، بلد يريد املأمون ورحل هذه. سفرتي من أرجع

وصابئة.. حران مادتي يف اإلسالمية املعارف دائرة انظر 9
.٣١١ ص القفطي، انظر 10

238



الرومانية اليونانية الثقافه

منهم وبقي طائفة، منهم وأسلم زنانري، ولبسوا منهم، كثري وتنرص األقبية، لبس وتركوا
حران أهل من شيخ لهم انتدب حتى ويضطربون، يحتالون وجعلوا بحالهم، رشذمة
ماال إليه فحملوا القتل. من وتسلمون به، تنجون شيئًا وجدت قد لهم: فقال فقيه،
اسم فهذا الصابئون! نحن له فقولوا سفره من املأمون رجع إذا لهم: فقال عظيما،
املأمون أن وقىض به، تنجون فأنتم فانتِحلوه القرآن، يف اسمه جل هللا ذكره قد دين
قوم ونواحيها بحران يكن لم ألنه الوقت؛ ذلك من االسم ذلك وانتحلوا سفرته، يف تويف
وطولوا منهم تنرص كان من أكثر ارتد املأمون وفاة بهم اتصل فلما بالصابئة، يسمون

الحني. ذلك منذ الصابئة عليهم وأُطلق إلخ،11 شعورهم،

العهد يف اليونانية الثقافة منابع من كبريًا منبًعا الحرانيون هؤالء كان حال كل عىل
جنديسابور، مدرسة اتصال بعد العباسيني بالخلفاء مدرستهم اتصلت وقد اإلسالمي،
أوصله ٢٣٢١–٢٨٨هـ) قرة بن ثابت منهم اتصل من فأول نؤرخه. الذي العرص وبعد
الحرانيون قرب الحني ذلك ومن املأمون. رباهم الذين شاكر) بن موىس بنو باملعتضد
وابن الفلكي، الريايض هذا قرة بن ثابت منهم واشتهر بويه، بني من ثم الخلفاء، من
اشتهر كما سنان، بن إبراهيم وحفيده أسلم، وقد الجوية بالظواهر العالم الطبيب ِسنان
إبراهيم املشهور األديب وابنه طبيبًا، وكان إبراهيم، بن هالل ومنهم هالل، أرسة منهم
والهندسة الرياضة يف الطُّوىل اليد وله بليًغا وكان الرسائل، صاحب الصابئ، إسحاق أبو
واملتقدمني الكواكب، برصد املشهورين أحد «البتَّاني» الحرانيني من كان كما والهيئة.
وابن الريايض، الخازن جعفر أبو ومنهم إليه. املنسوب الزيج وصاحب الهندسة، علم يف
األثر لها جندياسبور مدرسة كانت ولنئ إلخ. … النَّبطية الفالحة إليه املنسوب وحشية
أثرها كان حران فمدرسة فلسفة، من إليه وما الطب، يف اليونانية الثقافة نرش يف الكبري
وإقامة الكواكب، تعظيم من ديانتهم يف ما ولعل الهيئة. وخاصة الرياضيات، يف األكرب

والفلكية. الرياضية العلوم يف نبوغهم عىل باعثًا كان لها الهياكل

الفلسفية املذاهب أكرب من مذهب ولد وبها اليونانية، مرص فعاصمة اإلسكندرية: وأما
«أفلوطني» هو مرصي مؤسسه الحديثة. األفالطونية أو اإلسكندرانيني، مذهب هو

.٣٢٠ الفهرست، 11
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األوىل فعنارصه اليونان، لفالسفة أفكاره بأهم مِدين املذهب وهذا (٢٠٥–٢٦٩م)،
للمذهب ونقده بروحانيته امتاز وقد والرواقيني.12 وأرسطو، أفالطون، آراء من مستمدة
أو الوحدانية، يف االستغراق إىل روحانيته يف وصل أنه أفلوطني حكى لقد حتى املادي،
تلميذه ذلك إىل ووصل حياته، يف مرات بضع األلوهية» يف «الفناء الصويف التعبري إىل
يف السائد الفلسفي املذهب Porphyry فورفوريوس هو مذهبه ظل وقد واحدة. مرة
اإلمرباطور أتى حتى مؤسسه، وفاة بعد قرن ونصف قرنني نحو الرومانية اململكة
الفالسفة، أمالك وصادر الفلسفية، أثينا مدارس بإغالق ٥٢٩م سنة فأمر جوستنيان

ألسنتهم. وقيد عقولهم وغلَّ
وأطلق والفن، والعلم األدب يف واسعة حركة كانت الفلسفية الحركة هذه بجانب
٦٤٢ب.م. إىل ٣٠٦ق.م سنة من عاشت وقد اإلسكندرية، مدرسة كلها الحركات هذه عىل

املشهورة. ومكتبتها اإلسكندرية، متحف الحركة هذه يغذي وكان
دولة قيام من األول: العرص عرصين؛ إىل تاريخها املدرسة هذه مؤرخو ويقسم
عدت وقد ٣٠م) سنة إىل ٣٠٦ق.م، سنة من (أعني الرومان غلبة إىل البطالسة
سنة من الثاني: والعرص األدب. يف العالم بالد مقدمة يف العرص هذا يف اإلسكندرية
باملذهب العرص هذا يف وتمتاز لإلسكندرية، العرب فتح سنة وهي ٦٤٢م، سنة إىل ٣٠م
تمده حولها بالعالم متصلة عرصيها يف املدرسة وكانت إليه، أرشنا الذي الفلسفي

بنورها.
يف انترشت كما الروماني، العهد يف اإلسكندرية، يف النرصانية الديانة انترشت
بينهم فيما النصارى واختلفت اليونانية، الفلسفة بجانب فيها النرصانية وقامت غريها،
باهلل، املسيح وعالقة والهوته وناسوته، املسيح، طبيعة يف وتجادلوا وشيًعا، طوائف
من لها وبما الجدل، يف وترتيب منطق من لها بما يستعينون الفلسفة إىل فلجئوا
حركة أول وكانت اليونانية، بالفلسفة النرصانية اتصلت ثَم ومن املادة، وراء أبحاث
قبل من أيًضا اإلسكندرية يف بالفلسفة اليهودية اتَّصلت كما اإلسكندرية، يف لالتصال
13Clement اإلسكندري» «كليمان ذلك يف النصارى أوائل من وكان فيلون. يد عىل

عىل الكالم كذلك: فيه وانظر بعدها. وما ١٥٣ ص اإلسالم، فجر يف املذهب هذا عن كتب ما انظر 12
بعدها. وما ١٥٤ ص الرسيانيني،

أثينا. يف وثنيني أبوين من ١٥٠م سنة حول كليمان ولد 13
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«أوريجني» أفلوطني تلميذ (١٨٥–٢٥٤م) بعده من ثم باألفالطونية، النرصانية فمزج
اإلسكندري النمط عىل مدرسة وأنشأ اإلسكندرية، من ففر أوريجني واْضُطِهد ،Origen
وأغلقت نِصيبني، يف النمط هذا عىل مدرسة بعد أُسست ثم فلسطني. يف قيرصية يف
النرصانية مزج يف اإلسكندري النَّمط انترش وهكذا الرها. إىل فانتقلت نصيبني، مدرسة
مفلسفة النرصانية يعلمون الكنيسة رجال من كثري وأصبح الرشق، أنحاء يف بالفلسفة
النصارى: قالت فمثال بينهما، يتعارض ما بني التوفيق يف وجدوا منرصة، الفلسفة أو
هللا كان وإذن املسبب، عىل السبب تَقدم البُنوة، عىل مقدمة واألبوة هللا»، ابن املسيح «إن
فكيف تغري، يلحقه ال «هللا» أخرى بعبارة أو األوىل، العلة أن الفلسفة وترى املسيح. قبل

وهكذا. والفلسفة، يتفق تفسريًا االبن يفرس أن فيجب أب، غري قبُل وكان أبًا، يكون
وتعاليمهم مدارسهم فبثوا النَّساِطرة، النصارى الحركة بهذه القائمني أغلب وكان
الرسيانية. إىل اليونانية الكتب وينقلون الرسيانية، باللغة يعلِّمون وكانوا الرشق، يف
البالد من كثري فكان آسيا، يف واليونان الفرس بني قائمة العهد ذلك يف الحرب وكانت
«فريوز» الفرس ملك «برسوما» وأقنع الفرس. يد يف وحينًا الرومان، يد يف حينًا يقع
فقبل الفرس، يوالون وأنهم َعنت، من منهم لقوا بما الرومانيني؛ يكرهون النساطرة بأن

.Oleary, Arabie Thought وعدوا بما قائمني هم وظلوا ذلك، فريوز منهم

الباحث: تعرتض التي الغامضة املسائل من كثري عىل ضوءًا يلقي ذكرنا الذي هذا ولعل
كتب من وأمثاله «إيساغوجي» عرفوا وكيف اليونانية، بالفلسفة الفرس اتصل كيف
وكيف اليونانية؟ للفلسفة مصدًرا الرشق يف املبثوثة األديار كانت وكيف اليونان؟
مناقشات ويف وغريها، الدينية املجادالت يف فظهرت اليونانية؟ بالفلسفة املسلمون اتصل
عهد يف منظًما نْقًال العربية اللغة إىل اليونانية الفلسفة تُنَْقل أن قبل وغريهم، املعتزلة
العربية) إىل اليونانية أو الرسيانية (من األولون املرتجمون كان ولم بعده. ومن املأمون
فيما األسئلة هذه عن اإلجابة من طرًفا يجد القارئ لعل وثنيون؟ أو نصارى أكثرهم

حكينا.
لغتها وكانت اليعاقبة، مذهب عىل الغالب يف واملرصية اإلسكندرانية الكنيسة كانت
من أكثر الرسيانية باللغة الفلسفة يف آسيا يف النساطرة إنتاج وكان والقبطية، الرسيانية
النصارى بني العراق) يف (وخاصة آسيا يف الديني الجدل ألن مرص؛ يف اليعاقبة إنتاج
يف منه أكثر كان األخرى؛ الديانات أهل من وغريهم النصارى وبني وبعض، بعضهم
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وكانت الطبيعية، والعلوم والكيمياء بالطب اإلسكندرية مدرسة اشتهرت وقد مرص،
والطالسم بالسحر ممزوجة كانت ذاك إذ أبحاثها ولكن العربي، الفتح عند كذلك
التصوف، إىل وامليل الحديثة، األفالطونية مذهب مرص يف اليعاقبة عىل غلب والتنجيم.
التفكري إىل امليل آسيا يف النساطرة عىل غلب حني عىل والرهبنة، األديار معيشة وحب
أديار. لهم كانت وإن والرهبنة، الروحانية يف إغراق غري من املنطق وحب الفلسفي،

يزيد بن خالد أن فنرى األموي، العهد يف اإلسكندرية بمدرسة املسلمون اتصل وقد
اإلسكندراني، اصطفن القفطي ويلقبه «اصطفن» كتب بعض له يرتجم معاوية بن
ويصحبه العزيز، عبد بن عمر يد عىل يسلم سكندري) طبيب (وهو أبجر بن ونرى

الطب.14 صناعة يف عليه ويعتمد عمر، ويستطبه
أبي فابن اإلسكندرانية؛ املدرسة تالميذ لبعض ذكًرا نرى العبايس، العرص ويف
بطريرًكا وكان مرص، بديار مشهوًرا نرصانيٍّا طبيبًا كان «بليطيان» أن يروي أصيبعة
لها فطلب مرصية جارية له مرضت الرشيد ويل فلما املنصور، أيام يف اإلسكندرية عىل
توفيل بن سعيد كان وبعده «بليطيان». إليه فأرسل بعالجها، أبرص ألنه مرصيٍّا؛ طبيبًا
تتصل لم اإلسكندرية مدرسة أن نالحظ مما ولكن وهكذا.15 طولون، بن أحمد طبيب
أثر لها يكن ولم وأمثالهما، وحران جنديسابور مدرسة اتصال العباسيني بالخلفاء
وأن وجنديسابور، حران وقرب العراق، عن مرص بعد ذلك يف السبب ولعل كأثرهما،
من العكس عىل واملكاشفة، والرهبنة العزائم يف انغمست أرشنا كما اإلسكندرية مدرسة
لدولة أنسب وهذا بعلومها، اهتماًما وأكثر الدنيا، بشئون أعلم كانت فقد العراق؛ مدارس
لذلك وسنعرض التصوف، فتناسب هذه اإلسكندرية نزعة أما العباسية، كالدولة ناهضة
قبيل اإلسكندرية مدرسة ضعف وهو آخر، وسبب هللا. شاء إن التصوف يف الكالم عند
التنرص، إىل معتنقيها من كثري اضطر حتى كتبها، وإحراق أهلها، واضطهاد اإلسالم،

البالد. من الفرار أو
هذه من نقلوها اليونان، كتب من كثريًا واليعاِقبة النّساطرة فرس حال كل عىل
الكتب هذه بنقل البادئني أيًضا هم كانوا بالعرب اتصلوا فلما الرسيانية، اللغة إىل اللغة

أصيبعة. أبي البن األنباء عيون 14

.٢:٨٢ األنباء عيون 15
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النساطرة هؤالء بها قام التي الحركة هذه وتاريخ ورشحها، العربية إىل الرسيانية من
فيها: كبريين عيبني عىل يدلنا واليعاقبة

كثريًا وال جديدة، نظريات وال جديًدا، علًما نقلوا ما عىل يزيدوا فلم االبتكار، قلة األول:
الجديدة. اآلراء من

غريوا بل اليونان، عند كان ما دقة يف ينقلوا لم نقلوا مما كثري يف حتى أنهم والثاني:
الخطأ هذا منشؤه كان علميٍّا العرب فيها وقع التي األخطاء من وكثري وحرفوا، فيه،
علم مؤرخو ويكاد نظًرا. وأدق ابتكاًرا أكثر كانوا هذا يف العرب إن والحق الرسياني.
املسلمون إليه وصل ما يقسمون وفلسفة وكيمياء وهندسة وجرب طب من املسلمني

بأنفسهم. ابتكروه وقسم اليونان، عن أخذوه قسم قسمني؛
وبعض عليها، اإلسكندرانيني ورشوح أرسطو، تآليف أهم العرص هذا يف العربية إىل نقل
العقل إليه وصل ما أهم الجملة وعىل الطب. يف جالينوس كتب وأهم أفالطون، مؤلفات
يمكننا ولكن ترجموها، التي الكتب نفصل أن نريد ولسنا والفلسفة، العلم يف اليوناني

ثالثة: أدوار إىل الرتجمة تقسيم يمكن بأنه القول نجمل أن هنا
سنة إىل ١٣٦ سنة من أي الرشيد؛ عهد آخر إىل املنصور خالفة من األول: الدور
الهندية، من ِهند ند والسِّ الفارسية، من ودمنة كليلة ترجم الدور هذا ويف ١٩٣هـ.
الفلك. يف املِجسطي كتاب وتُرجم وغريه، املنطق يف أرسططاليس كتب بعض وترجمت
بن وجورجيس ترجمته، تقدمت وقد املقفع ابن الدور هذا يف املرتجمني أشهر ومن
اتصلت الدور هذا ويف نرصانيٍّا، طبيبًا كان وكالهما ماسويه، بن ويوحنا جربائيل،
وعرفوا أرسطو، عرفوا (كالنظَّام) منهم األولني فنجد ُترجمت؛ التي بالكتب املعتزلة
والجوهر الطفرة يف وتكلموا باملنطق، أبحاثهم وتأثرت الفلسفة، يف كتبه بعض
يدل مما املأمون؛ قبل هذا يف كالمهم وكان بيانه، سيأتي كما ذلك إىل وما والعرض،

الرتجمة. عهد أول من بالفلسفة اتصالهم عىل
يف املرتجمني وأشهر ٣٠٠هـ. سنة إىل ١٩٨ سنة من املأمون عهد من الثاني: الدور
من عليه أغلب الفلسفة وكانت املأمون)، (موىل البطريق يحيى أو يوحنَّا الدور هذا
الكويف الوراق مطر بن يوسف بن والحجاج أرسطو. كتب من كثريا َوترجم الطب،
بن املسيح وعبد ٢٢٠هـ، سنة عاش البعلبكي لوقا ابن َوقسط ،٢١٤ سنة عاش
وابنه ،٢٦٠ سنة نحو تويف إسحاق بن وحنني ،٢٢٠ سنة عاش الِحمِيص َناِعمة
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وثابت بالطب، أبيه عناية الفلسفة بكتب وعني ،٢٩٨ سنة تويف حنني بن إسحاق
هذا يف ترجم وقد وغريهم. حنني، أخت بن األعسم وحبيش ،٢٨٨ سنة تويف قرة بن
الذهبية والحكم املجسطي، ترجمة فأعيدت فن؛ كل يف اليونانية الكتب أهم الدور
وكتاب ألفالطون طيماوس وكتاب وجالينوس، لبقراط مصنفات وجملة لفيثاغورس،
كل ألرسطو. املقوالت وكتاب أيًضا، له النواميس وكتاب ألفالطون، املدنية السياسة
إسحاق يد عىل أرسطو كتب أغلب وترجمت ومدرسته، إسحاق بن حنني يد عىل ذلك

حنني. بن
يف كان يونس، بن متَّى فيه املرتجمني أشهر ومن هؤالء، بعد أتى من الثالث: الدور
سنة عدي بن ويحيى ،٣٦٠ سنة مات قرة بن ثابت بن وسنان ،٣٢٠ سنة بغداد
ألرسطو، والطبيعية املنطقية الكتب ترجموا ما وأهم ،٣٩٨ سنة زرعة وابن ،٣٦٤

وتفسريها.16

أموًرا: العباسية الدولة يف ونشاطها الرتجمة، هذه عىل الباعث كان وقد
عىل العرب سيادة فيه ظهرت الجملة، يف بدويٍّا عهًدا كان األموي العهد أن األول:
إىل ميل فيهم يتأصل لم العرص ذلك يف والعرب ظهور، أوضح األمم من غريهم
إنما خلفائهم ولذة العرب، بأيام والتحدث العربي، األدب يعجبهم كان إنما فلسفة؛
فلما ذلك. إىل وما غامض، لفظ عن واالستفسار عربية، قصيدة إىل اإلصغاء يف هي
العربية؛ غري العنارص وسادت الحضارة، يف املسلمون وأمعن العبايس، العرص جاء
حساب إىل تحتاج الدولة فمالية الِعلم، إىل تستَِند أن بد ال الحضارة حياة أن رأوا
لجأ ومتى مركب. وعالج مركبة، أدوية إىل تحتاج املركبة الحضارة وعيشة دقيق،
إىل الشغف دعاهم األخرى؛ األمم عن يعالجونه وأخذوا العلوم، من نوعني إىل الناس
ماسة حاجة بها لهم يكن لم ولو جميعها، العلوم من املختلفة األمم عند ما تعرف

مبارشة.

النديم، ابن فهرست فراجع املرتجمة الكتب استيعاب أردت وإذا سانتال، األستاذ محارضات انظر 16
يف زيدان جورجي األستاذ لخصها وقد للقفطي، الحكماء وأخبار أصيبعة، أبي البن األطباء وطبقات

اإلسالمي. التمدن كتابه
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ذكرنا كما بعيًدا شأًوا األموية الدولة آخر يف بلغت قد كانت الدينية الحركة أن الثاني:
ورجحت ونحوه، والقدر القضاء يف يتكلموا أن إىل البحث وجرهم اإلسالم، فجر يف
بينهم، فيما املسلمون وتجادل االختيار، عقيدة آخرين وعند الجرب، عقيدة قوم عند
املسائل يف األديان آراء وأي خري؟ األديان أي واليهود: والنصارى املسلمون تجادل ثم
خصومه، ومقارعة اإلسالم، عن الدفاع لواء يحملون املعتزلة وكان أصح؟ الجزئية
والفلسفة اليوناني، باملنطق قبل من تسلح والنرصانية اليهودية من كل وكان
بآالتهم، محاربتهم من بد ال أنه املسلمون فأحس الجدل، يف يستخدمها اليونانية
شعروا كذلك هم وفيما أغراضهم، يف يستخدمونهما والفلسفة املنطق عىل فعكفوا
عن للدفاع وسيلة أنها عىل تطلب كانت أن فبعد الفلسفة؛ دراسة من عقلية بلذة

لذاتها. تُْطَلب نفسها يف غاية أصبحت الدين
سلطة ثبتت األموية الدولة مدة أواخر «يف أنه وهو نيللنو، األستاذ حكاه ثالث: وسبب
أثناء صلًحا أو عنوة أَلِويته دخلتها التي واألقطار األمصار جميع عىل اإلسالم
منتهى إىل تركستان، يف النهر راء ما بالد أقىص من والفتوح، املتواصلة املغازي
وغلبت والبلدان، الواليات تلك أهَل الرشيفة العربية اللغة فعمت واألندلس؛ املغرب
يف يستخدمون ال أمة أو جنس أي من كلهم املسلمون فأخذ األصلية، ألسنتهم عىل
اللسان وحدة أيًضا تستوجب الدين وحدة فابتدأت العرب، لغة إال والتأليف اإلنشاء
علومهم يدخلون ومرص والشام العراق وأهل الفرس فصار والعمران، والحضارة

الجديد.»17 اإلسالمي التمدن يف القديمة
الفلسفية، العلوم إىل العبايس العرص يف الخلفاء من أفراد ميل وهو رابع: وسبب
إىل يكون ما أرسع والناس أحبوا، فيما التغريب عىل الناس أقدر عادة والخلفاء
ذلك إىل ميًال العباسيني الخلفاء وأكثر به، أولعوا بما والولوع أغراضهم، تحقيق
أسباب منهم لكل كان قد أنه ويظهر واملأمون. والرشيد املنصور كان عرصنا يف
العناية عىل حمله ذلك أن ويظهر ممعوًدا، كان فاملنصور ذلك؛ عىل حملته خاصة
أنه أبيه، عن النوفيل سليمان بن محمد بن عيل عن الطربي يف جاء واألطباء، بالطب
ويسألهم املتطببني، إىل ذلك ويشكو طعامه، يستمِرئ ال املنصور «كان يقول: كان

.١٤١ العرب، عند الفلك علم تاريخ 17
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الطعام، من يقّل أن ويأمرونه ذلك، يكرهون فكانوا الجوارشنَات. له يتخذوا أن
عليه، منها أشد هو ما العلة من وتحدث الحال، يف تهضم الجوارشنات أن ويخربونه
له يأخذ فكان غريه، له قال كما له فقال الهند، أطباء من طبيب عليه قدم حتى
طعامه، فيهضم يأخذه فكان الحارة، واألدوية األفاويه فيه يابًسا، جوارشنًا ُسفوًفا
إليه فقرب — بيانه سيأتي كما — التنجيم يف يعتقد كان وكذلك إلخ.18 فأحمده..
وقد والربامكة، الرشيد رباه واملأمون العلم، حب عىل الربامكة رباه والرشيد املنجمني.

شاكر. بن موىس كبني الشعب أفراد من كثري الخلفاء حذو حذا
رآها رؤيا إىل اليونانية الكتب ترجمة ينسب من رأي فساد علمت ذلك؛ علمت إذا
كثرت أجلها من التي األسباب أحد «أن الفهرست صاحب ذكر فقد ذلك؛ نحو أو املأمون
أبيض رجًال كأن منامه يف رأى املأمون أن القديمة العلوم من وغريها الفلسفة كتب
حسن العينني أشهل الرأس أجلح الحاجب، مقرون الجبهة، واسع حمرة، مرشبًا اللون
فقلت: هيبة، له مِلئُْت قد يديه بني وكأني املأمون: قال رسيره. عىل جالس الشمائل،
قلت: سل. قال: أسألك؟ الحكيم، أيها وقلت: به فرسرت أرسطاليس. أنا قال: أنت؟ من
ثم قلت: الرشع. يف حسن ما قال: ماذا؟ ثم قلت: العقل. يف حسن ما قال: الحسن؟ ما
قلت: أخرى؛ رواية ويف ثم. ال قال: ماذا؟ ثم قلت: الجمهور، عند حسن ما قال: ماذا؟
هذا فكان بالتوحيد. وعليك كالذهب، عندك فليكن الذهب يف نصحك من قال: زدني،

الكتب.»19 إخراج يف األسباب أوكد من املنام
منامه يف رأى املأمون إن فقال آخر، بشكل القصة هذه أصيبعة أبي ابن وروى
أرسططاليس.» «أنا ويقول: يخطب، وهو منرب عىل جالس الشكل بهي شيًخا كأن
فأحرض اليونانيني، من حكيم رجل له فقيل أرسططاليس، عن وسأل منامه، من فانتبه
اليونانيني الحكماء كتب نقل وسأله نقله، يف يضاهيه من يجد لم إذ إسحاق؛ بن حنني

كثريًا. شيئًا والعطايا األموال من له وبذل العربية، اللغة إىل
ألسباب الرتجمة كانت وإنما سببًا، تكون أن يصح ال وأمثالها القصص فهذه
املستحيل فمن الحقيقة؛ عن أبعد أصيبعة أبي ابن ورواية ذكرنا. التي هي طبيعية،

.٢٩٢ ص ،٩ جزء 18

.٢٤٣ ص الفهرست، 19
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ابن وحكاية أرسطو! أنا له ويقول املنام يف يأتيه حتى أرسطو باسم املأمون يسمع أال
فيه يفكر كان ملا طبيعية صورة انعكاس كان اْلُحلم أن عل دلتنا صحت إن النديم

اليقظة. يف املأمون

من بيشء تُعنى ال اإلسالم صدر يف العرب «كانت األندليس: لصاعد األمم طبقات يف قال
موجودة كانت فإنها الطب، صناعة حاشا رشيعتها، أحكام ومعرفة بلغتها، إال العلم
كان وملا إليها، ُطرٍّا الناس لحاجة جماهريهم، عند منكرة غري العرب، من أفراد عند
فإنهللا هللاتداووا عباد «يا يقول: حيث عليها الحث يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن األثر من عندهم
حالة كانت فهذه الهرم.» وهو واحًدا إال دواء له وضع إال داء يضع لم وجل) (عز
الِهمم ثابِت إليهم امللك ورصف للهاشمية، تعاىل هللا أدال فلما األموية، الدولة يف العرب
الثاني الخليفة بالعلوم منهم ُعني من أول فكان ِسنتها، من الِفطن وهبت غفلتها، من
خاصة الفلسفة، علم يف مقدًما الفقه يف براعته مع هللا رحمه فكان املنصور، جعفر أبو

وبأهلها. بها كِلًفا النجوم، صناعة علم يف
الرشيد بن املأمون هللا عبد منهم السابع الخليفة إىل الخالفة أفضت ملا ثم
عىل فأقبل املنصور، جده به بدأ ما تمم املنصور؛ جعفر أبي بن املهدي محمد بن
نفسه وقوة الرشيفة، همته بفضل معادنه من واستخرجه مواضعه، يف العلم طلب
من لديهم بما صلته وسألهم الخطرية، بالهدايا وأتحفهم الروم ملوك فداَخل الفاضلة،
وأبقراط، وأرسططاليس أفالطون كتب من حرضهم بما إليه فبعثوا الفالسفة، كتب
الرتاجمة، مهرة لها فاستجاد الفالسفة؛ من وغريهم وبطليموس، وإقليدس، وجالينوس
قراءتها، عىل الناس حض ثم أمكن، ما غاية عىل له فرتجمت ترجمتها، إحكام وكلفهم
وتنافس عرصه، يف الحكمة دولة وقامت زمانه، يف العلم سوق فنفقت تعّلمها، يف ورّغبهم
ملتقلديها؛ واختصاصه ملنتحليها، إحظائه من يرون كانوا ِلما العلوم يف النباهة أولو
الرفيعة املنازل عنده فينالون بمذاكرتهم، ويلتذ بمناظرتهم، ويأنس بهم، يخلو فكان
واملتكلمني، املحدثني والفقهاء العلماء سائر مع سريته كانت وكذلك السنية، واملراتب
والتعلم الفنون ذوي من جماعة فأتقن والنسب، بالشعر واملعرفة واألخبار اللغة وأهل
أصول ومهدوا الطلب، منهاج بعدهم ملن وسنّوا الفلسفة، أجزاء من كثريًا أيامه يف
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اجتماع وزمان اكتمالها، أيام الرومية الدولة تضاهي العباسية الدولة كادت حتى األدب،
شملها.»20

املنطق علم الفلسفة؛ علوم من به اعتُني علم أول «إن آخر: موضع يف وقال
الخطيب املقفع بن هللا عبد الدولة هذه يف به اشتهر من فأول املنطق فأما والنجوم،
الثالثة املنطقية أرسططاليس كتب ترجم فإنه املنصور، جعفر أبي كاتب الفاريس،
وكتاب أرمنياس»، «باري وكتاب «قاطغاورياس»، كتاب وهي املنطق، صورة يف التي
مع وترجم فقط، األول الكتاب إال وقته إىل منه ترجم يكن لم أنه وذكر «أنولوطيقا»،
ذلك من ترجم عما وعرب الصوري»، لفورفوريوس «بايساغوجي املعروف املدخل ذلك
وهو ودمنة، بكليلة املعروف الهندي الكتاب ذلك مع وترجم املأخذ، قريبة سهلة عبارة

… العربية اللغة إىل الفارسية اللغة من ترجم من أول
الفزاري، إبراهيم بن محمد الدولة هذه يف به ُعِنَي من فأول النجوم؛ علم وأما
املعروف الكبري زيجه يف ذكر اآلدمي بابن املعروف حميد بن محمد بن الحسن أن وذلك
عالم الهند من رجل ١٥٦ سنة يف املنصور الخليفة عىل قدم أنه العقد» ب«نظم
الكتاب ذلك برتجمة املنصور فأمر النجوم، حركات يف هند بالسند املعروف بالحساب،
فتوىل الكواكب، حركات يف أصًال العرب تتخذه كتابًا منه يؤلف وأن العربية، اللغة إىل
الخليفة أيام إىل به يعملون الزمان ذلك أهل فكان الفزاري، إبراهيم بن محمد ذلك

املأمون.21
النتائج منها نستنتج أن أمكننا ونشأتها الرتجمة عن حكي ما استعرضنا إذا ونحن

اآلتية:

نقل والذي معاوية، بن يزيد بن خالد بفضل كان اإلسالم يف حدث نقل أول أن (١)
والقبطية اليونانية اللغة من النقل هذا وكان اإلسكندرية، من وهو «اصطفن»، هو له
بها والغرض الكيمياء، أو الصنعة به يعنى ما أهم كان إنما خالًدا وإن العربية. إىل
الخالفة؛ يف يطمع شابٍّا كان أنه ذلك إىل دعاه الذي أن ويظهر ذهب، إىل املعادن تحويل
عن نحي ثم خليفة، يزيد) بن (معاوية وأخوه خليفة، معاوية) بن (يزيد أبوه كان إذ

بعدها. وما ٤٧ ص األمم، طبقات 20

و٥٠. ،٤٩ ص 21
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ملهى إىل فتحول قوية، صدمة ذلك من فصدم الحكم، بن مروان عليها وغلبه الخالفة،
استطاع إذا أنه رأى «الصنعة» هو ذلك فكان أرستقراطيته، ويناسب به يلهو رشيف
له كان تقدير أقل عىل أو إليه، الناس يحول أن استطاع ذهب إىل املعادن يحول أن
قيل إنه يقال جواًدا، خالد «كان النديم: ابن قال الخلفاء. عليها يحسده ما املنزلة من
أغني أن إال بذاك أطلب ما خالد: فقال الصنعة! طلب يف شغلك أكثر فعلت لقد له:
إال عوًضا منها أجد فلم دوني، فاْختُزَلْت الخالفة يف طمعت إني وإخواني، أصحابي
بباب يقف أن إىل عرفته أو يوًما عرفني أحًدا أُحوج فال الصناعة، هذه آخر أبغي أن
عىل تساعد وسيلة تكون قد أنها عىل بالنجوم اشتغل وقد رهبة.»22 أو رغبة سلطان،
العاَلم يف وتأثريها أحكامها، بعلم ممزوًجا النجوم علم كان إذ «الصنعة»؛ إىل الوصول

بغيته. إىل الوصول إىل عونًا فيه أمل فلعله السفيل،
إليه، مادية حاجة يف الناس ألن عناية؛ بعض بالطب األموية الدولة يف ُعِنَي أنه (٢)
الرتجمة إجازة من يتحرج لم ولهذا الدين، يف يؤثّر أن عن األجنبية العلوم أبعد وألنه

العزيز. عبد بن عمر أمية بني أتقى فيه
األفراد بموت تموت فردية، محاوالت كانت األموي العهد يف الرتجمة محاولة أن (٣)
شئت وإن أفراد، عمل ال أمة عمَل الرتجمة فكانت العباسية الدولة يف أما بها، القائمني
أفراد أو فرد موت يضريها ال للرتجمة، كبرية مدرسة العباسية الدولة يف كان فقل:

منها.
والطب كالصنعة العملية العلوم عىل مقصورة األموي العهد يف الرتجمة كانت (٤)
والفلسفة كاملنطق العقلية العلوم إىل ذلك يتعد ولم فرسناه)، الذي (باملعنى والنجوم

العباسية. الدولة يف إال تكن لم فهذه ذلك؛ إىل وما والهندسة،
فقد الفرس؛ طريق من األمر أول اليونانية بالفلسفة اتصلوا املسلمني أن نرى (٥)
يعرف لم إذ الفارسية؛ من نقلها أنه والظاهر اليونان، منطق من كتبًا املقفع ابن ترجم
من واليعاقبة النساطرة من النصارى بعد الرتجمة توىل ثم اليونانية، يعرف أنه عنه

العربية. إىل الرسيانية
ذلك يف والسبب والتنجيم، الطب إىل موجهة العباسيني الخلفاء عناية أول كانت (٦)
التنجيم؛ إىل واحتاج بينا، كما ملرضه الطب إىل احتاج فاملنصور ذلك، إىل املاسة الحاجة

.٣٥٤ ص الفهرست، 22
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يحدث ما وبني وأوضاعها، النجوم حركات بني ارتباًطا هناك أن يعتقد كان ألنه
رسميني عَملني والتنجيم الطب صار الحني ذلك ومن سعد. أو نحس من عاَلِمنا يف
صار الجنديسابوري بختيشوع بن جربيل بن فجورجيس رسميون؛ رجال يتوالهما
شهالنا. بن عيىس تلميذه مكانه املنصور عني السن به تقدمت ملا ثم للمنصور، طبيبًا
بن سهل أبا ابنه مكانه املنصور عني ضعف فلما له، منجًما الفاريس نوبخت واتخذ
توفيل واتخذ قريش، بأبي امللقب الصيدالني عيىس طبيبه املهدي اتخذ توىل وملا نوبخت.
بن بختيشوع طبيبه اتخذ الرشيد توىل فلما ملنجميه. رئيًسا الرهاوي النرصاني توما بن
األطباء بالطه يف كثر املأمون استخلف وملا النرصاني. ماسويه بن ويوحنا جورجيس،
بن ومحمد نوبخت، بن سهل بن هللا وعبد الحاسب، حبش منجميه فمن واملنجمون؛
بن ويوحنا سابور، بن سهل أطبائه ومن اليهودي، هللا شاء وما الخوارزمي، موىس
آلت فلما الطيفوري، وزكريا الحكم، بن وعيىس بختيسشوع، بن وجورجيس ماسويه،

إلخ. … ماسويه.23 بن يوحنا ثم سلمويه، طبيبه كان للمعتصم الخالفة

وكانت الخلفاء، تحميهما صناعتني أصبحا والتنجيم الطب أن هذا من فرتى
هرع التي بالحكايات مملوء والتاريخ ظاهر، الطب فأمر عملية، حاجة إليهما حاجتهم
فيه يبدأ الذي الوقت اختيار يف املنجمني استشار فاملنصور املنجمني، إىل الخلفاء فيها
النرصاني توما بن توفيل استشار «ماسبذان» عىل بالخروج، هم ملا واملهدي بغداد، ببناء
والعنب التني نضج أيام يف إال «عمورية» يغزو أال املنجمون نصحه واملعتصم املنجم،24
«السيف املشهورة: بائيته ذلك يف تمام أبو وقال وفتحها. وغزاها لقولهم يصغ فلم
بن الحسن منهم املنجمني، أحرض مرضه، اشتد ملا والواثق الكتِب». ِمن أنْباء أصدق
ذلك من مستأنَفة سنة خمسني يعيش أن له فقدروا مولده يف فنظروا توبخت، بن سهل

إلخ. … أيام25 عرشة إال قولهم بعد يِعش فلم اليوم،
علم كان فقد الرضب، هذا إال النجوم علم من يشجعوا لم الخلفاء أن ندعي ولسنا
التي التغريات عن البحث كذلك ويشمل اآلن، الهيئة علم عليه نطلق ما يشمل النجوم

متفرقة. مواقع يف العربي ابن 23
.٢١٩ ص العربي، ابن 24
.٢٤٥ ص العربي، ابن 25
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وكال اليونان، عند كان األمرين وكال وتأثريها. النجوم مواقع بسبب األرض يف تحدث
الرصد، آالت وأصلحت املأمون، عهد يف الكواكب فرصدت العباسيون، به ُعِنَي األمرين
الخلفاء جذب الذي هو النجوم أحكام بمعرفة الشغف أن نذكره أن نريد الذي وإنما

البحت. الريايض الفلك تشجيع إىل منه تدرجوا ثم العلم، هذا تشجيع إىل أوًال
املسلمني أوصال اللذان العلمان هما والنجوم) (الطب العلمني هذين أن يل ويظهر
ونراه اآلن، نفهمه الذي التخصص أن ذلك يف والسبب الفلسفية، العلوم ساحة إىل
الطبيب فكان العبايس؛ العرص هذا يف معروًفا يكن لم والهيئة الطب دراسة يف
الطب، فروعها؛ كِوحدة، الفلسفة تعد وتكاد الفلسفية. املسائل من بكثري يلمان واملنجم
يلمان واملنجم فالطبيب والهيئة، والهندسة، واملوسيقى، واملنطق، والحساب، واإللهيات،
يف واملنجمني األطباء رغبة وكانت التنجيم، أو الطب يف يتبحران ثم ذلك، بكل غالبًا
حذَفوها فإذا اليونانية، وخاصة األجنبية، اللغات معرفة عىل تحملهم فنونهم إتقان
ثبتًا النديم ابن إلينا نقَل وقد الفلسفة. فروع جميع من فيها املؤلفة الكتب عىل أقبلوا
ثم ذلك، إىل وما وترشيح، طب فيها فإذا املتطببون، يدرسها كان التي الكتب بأسماء
«أن موضوعه كتاب يقرءون مما وكان املادة، وراء فيما وبحث وأخالق، منطق فيها
بعد نبغ من يف حتى الحال هذا واستمر فيلسوفا».26 يكون أن يجب الفاضل الطبيب
الحساب وعلم والفلسفة بالطب عامًلا «كان مثال الِكنِدي فيعقوب املسلمني؛ الفالسفة من
سينا ابن كان وكذلك والهيئة»،27 األعداد وطبائع والهندسة، اللحون وتأليف واملنطق،

إلخ. … فلكيٍّا طبيعيٍّا رياضيٍّا طبيبًا منطقيٍّا
يِمدونهم الخلفاء كان الذين واملنجمني األطباء هؤالء من كثريًا أن نرى هذا أجل من
العربي فابن ترجمتها؛ عىل أرشفوا أو فلكية، وال طبية غري كتب برتجمة عنوا باملال
الكتب ترجمة الرشيد واله الطبيب الرسياني النرصاني ماسويه بن يوحنا «أن يذكر
فيه ويجري للنظر، مجلًسا يعقد وكان جميلة، تصانيف له وكان القديمة، الطبية
البطريق بن يوحنا «إن ويقول: عبارة.»28 بأحسن القديمة العلوم من نوع كل من

بعدها. وما ،٢٨٩ فهرست 26

.٢٦٨ ص القفطي، 27
.٢٢٧ ص 28
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التأدية حسن الِحْكِمية، الكتب ترجمة عىل أمينًا كان املأمون موىل الرتجمان (الطبيب)
إلخ. … الطب.»29 من عليه أغلب الفلسفة وكانت العربية، يف اللسان ألكن للمعاني،

املسلمني اتصال أن أثرها يف زاد ومما املسلمني، يف كبري أثر اليونانية الثقافة لهذه كان
وصبغتها إليها، اليونانية الثقافة فترسبت العربية، العلوم تدوين عرص صاحب بها

املوضوع. ويف الشكل، يف كبري تأثري لها كان خاصة، ِصبغة
صبغة العربية العلوم صبغ وقد اليوناني، املنطق تأثري إىل فريجع الشكل أما
سينا ابن قال كما املنطق كان إذ منهاجه؛ عىل ووضعت قالبه، يف صبت جديدة
املقفع ابن أن رأينا وقد بالفلسفة، عهدهم أول من املسلمون به عني العلوم»، «خادم
وكان املنطقية، الكتب يرتجمون بعده املرتجمون وتتابع ألرسطو، املنطق كتب ترجم
بمنطق ومرشوًحا إليه، ومضاًفا معدًال أرسطو منطق هو العرب إىل وصل الذي املنطق
أيدينا بني الذي املنطق فكل يذكر؛ شيئًا فيه العرب يزد ولم واإلسكندرانيني، الرواقيني
يدخله لم صحيًحا نقًال نقل وقد الرشوح. بعض اال عليه يزد لم اليونان، منطق هو
ورشوحه أرسطو منطق كان وقد اليونانية. اإللهيات يف كان كالذي تهويش، وال نقص
فيه يشغل القياس فكان اليوم؛ املنطق كتب من أيدينا بني مما وأعمق أوسع العربية
يف تسلك وكيف يكون، وكيف الجدل يف وآخر الربهان، يف واسع كتاب وفيه كبريًا، حيًزا
وكانت الشعر، يف وباب الخطابة، يف وباب للسفسطة، باب فيه وكان الخصم، إفحام
تُبَْحث والسفسطة والشعر، ولخطابة، والجدل، الربهان، وهي: األخرية، الخمسة األبواب
واقترصوا يسريًا، إملاًما بها أملوا أو األبواب، هذه حذفوا املتأخرين ولكن وافيًا.30 بحثًا فيه
الذي من أهم حذفوا الذي أن مع والقياس، والقضايا الخمس الكليات يف الكالم عىل

روحه. املنطق أفقدوا وبذلك أثبتوا؛31
من وكان العبايس، العرص يف العقول عىل كبري سلطان للمنطق كان حال كل عىل
كانت التي غري صبغة والتدليل والتعبري والبحث الجدل طريقة اصطبغت أن ذلك جراء

.٢٣٩ ص 29

اليونان من أرسطو رشاح األولون العرب اتبع وقد اإلنجليزية، باللغة أرسطو منطق ذلك يف انظر 30
والعرش. الخطابة بإضافة

.٤١٠ خلدون، ابن مقدمة انظر 31
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وجدت املتكلمني وأسلوب الكريم، القرآن أسلوب بني قارنت أنت فإن قبل، من تعرف
أرسطو، منطق أساليب عىل جارية املتكلمني أساليب أن يف تلخصه أن يمكنك كبريا فرًقا

القرآن. أسلوب كذلك وليس
«ترجيح املسمى كتابه الصنعاني اليمني الحسني إبراهيم بن محمد وضع وبحق
﴿ُقْل تعاىل: هللا وجود إثبات يف القرآن فأسلوب اليونان»32 أساليب عىل القرآن أساليب
اْلَميَت ِمَن اْلَحيَّ يُّْخِرج َوَمن َواألَبَْصاَر ْمَع السَّ يَْمِلُك ن أَمَّ َواألَْرِض َماءِ السَّ َن مِّ يَْرُزُقُكم من
يَنُظُروا ﴿أََفَلْم تعاىل: وقوله هللاُ﴾. َفَسيَُقولُوَن األْمَر يَُّدبُِّر َوَمن اْلَحي ِمَن اْلَميَت ويُْخِرُج
َوأَْلَقيْنَا َمَدْدنَاَها َواْألَْرَض * ُفُروٍج ِمن َلَها َوَما َوَزيَّنَّاَها بَنَيْنَاَها َكيَْف َفْوَقُهْم َماءِ السَّ إَِىل
َونَزَّْلنَا * ِنيٍب مُّ َعبٍْد ِلُكلِّ َوِذْكَرٰى ًة تَبِْرصَ * بَِهيٍج َزْوٍج ُكلِّ ِمن ِفيَها َوأَنبَتْنَا َرَواِيسَ ِفيَها
َطْلٌع لََّها بَاِسَقاٍت َوالنَّْخَل * اْلَحِصيِد َوَحبَّ َجنَّاٍت ِبِه َفأَنبَتْنَا بَاَرًكا مُّ َماءً َماءِ السَّ ِمَن
حادث وكل حادث، «العالم فمثل: املتكلمني أسلوب أما ذلك. أمثال من كثري إىل نَِّضيٌد﴾
من يستتبعه وما ذلك، أمثال إىل محِدث.» من له بد ال فالعاَلم محدث، من له بد ال
من هو مما ذلك وغري والنظري، الرضوري والعلم والكمية، والكيفية والعرض، الجوهر

اليونانية. الفلسفة تعبريات
الراشدين، الخلفاء عرص يف الفقهاء تعبريات بني قارنت أنت إذا الشأن وكذلك
فإنك املنطق؛ عرفوا أن بعد العبايس العرص يف الفقهاء تعبريات وبني األموي، والعرص
يف الباب تقرأ فمثًال بحتًا، أرسططاليسيٍّا الثاني وتجد بَْحتًا، عربيٍّا األول التعبري تجد
ثم أثر، أو حديث من عليه يدل ما يحكي ثم الحكم، يذكر فتجده مالك اإلمام موطأ
وخاصة الفقهي، التدليل مثًال الهداية كتاب يف وتقرأ املنطق، لعلم أثًرا فيه تجد ال
وضعها التي الجدل قواعد أن فرتى والشافعي؛ حنيفة أبي بني الخالفية املسائل يف
والنتيجة، كربى، ومقدمة صغرى، فمقدمة تامة، دقة يف مطبقة الربهان وقواعد أرسطو،

رشوطها. مستوفاة القياس وأشكال
اسم إىل الكلمة بتقسيم يبدأ منطقيٍّا، وتبويبًا ترتيبًا فتجد سيبويه كتاب وتقرأ
أن ذلك ومن وهكذا. أحكامه، ويذكر بأمثلته ويأتي قسم، كل يعرف ثم وحرف، وفعل
يكون أن مخلوق يشء لكل بد ال إذ لألشياء؛ كالوعاء واملكان الزمان «إن قال: أرسطو

املعاهد. بمطبعة مرص يف طبع الكتاب 32
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تسمية أصل وهذا له. كالوعاء فهما األمكنة من مكان ويف األزمنة، من زمان يف واقًعا
يف املدخل أو املقدمة إيساغوجي ألف وكما وعاء.»33 أي ظرًفا؛ فيه للمفعول النحويني

النحو». يف «مقدمة فارس ابن ألَّف املنطق
وُروِعَي دقيًقا، تطبيًقا ُطبَِّق أرسطو منطق من كبريًا جزءًا شغل الذي القياس وهذا
والقياس واللغة، النحو يف والقياس وأصوله، الفقه يف فالقياس العلوم؛ من كثري يف
املسائل ووضع وتنويعها، املسائل تفريع يف كبري أثر القياس لهذا وكان الفلسفة، يف
يف سواء مأثور، حكم فيه يرد لم ما عىل أحكامنا وطرد واحدة، قاعدة تحت املتشابهة

وتبويبه.34 وترتيبه العلم تضخيم يف أثر كله لهذا وكان واللغة، والنحو الفقه ذلك
تعاليم يف كبري أثر اليونانية للفلسفة كان فقد املوضوع؛ يف وأما الشكل، يف هذا
األثر بعض الحديثة لألفالطونية وكان املعتزلة. يف الكالم عند له نعرض املتكلمني،
اإلسالمية، الفلسفة يف كبري أثر مًعا لهما وكان فيه. الكالم عند نوضحه التصوف، يف
البالغة علم يف أثر اليونانية للبالغة وكان وأليق، أشبه اإلسالمية الفلسفة بتاريخ وهذا

اآلن. له نتعرض فال نؤرخه الذي عرصنا بعد َن ُدوِّ ولكنه العربي،
الثقافة من أخذوا ما استخدموا املسلمني أو العرب أن فيه شك ال مما ولكن
وابتكروا، فيه وزادوا عليه، بنوا ثم أخذوا، ما منها وأخذوا صالًحا، استخداًما اليونانية
عىل عينيه بإحدى ينظر منهم كثري وكان فحسب. الناقل موقف موقفهم يكن ولم
من فيختار العربية، والثقافة اإلسالمية التعاليم عىل األخرى وبالعني اليونانية، الثقافة

.٨٥ جويدي، األستاذ محارضات 33

عىل فرع «حمل بأنه عرفوه فقد النحو يف القياس وأما فيه، الكالم فسيأتي الفقه يف القياس أما 34
الفقهاء، طبقه كما النحاة طبقه وقد الفقهي، التعريف هو يكون ويكاد بينهما»، مشرتكة لعلة أصل
ابن يقول ولذلك عليها، قاسوا عربي عن مسألة رووا إذا وكانوا الكرس. والقياس مفتوح مثًال فيقولون
أنكر فقد القياس أنكر فمن قياس، كله النحو ألن يتحقق ال النحو يف القياس إنكار أن «اعلم األنباري:
العرب، عن سمعوه ما بالسماع ويعنون وقياس، سماع إىل املسائل مصدر يقسمون وكانوا النحو.»
ألن الكوفة؛ نحاة من قياًسا أصح كانوا البرصة نحاة أن ذكروا وقد سمعوا. ما عىل قاسوه ما وبالقياس
يستعملون كانوا الكوفيني أن هذا ومعنى الشاذ. عىل يقيسون وال مسموع، كل إىل يلتفتون ال البرصيني
سمعوا لو «الكوفيون األندليس: وقال الشاذ. عىل يقيسون كانوا ألنهم البرصيني؛ من بأوسع القياس
مقدمة (انظر البرصيني.» بخالف عليه وبوبوا أصًال، جعلوه لألصول مخالف يشء جواز فيه واحًدا بيتًا

الخالف). مسائل يف اإلنصاف كتاب
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إنما بحت؛ إسالمي وال بحت، يوناني هو ال مزيًجا منها ويؤّلف والثانيَة، يتفق ما األوىل
كانت فقد الثاني؛ العبايس العرص هو هذا عرصنا ييل الذي العرص يف ذلك كان ما أظهر
الصفاء، إخوان أمثال وظهر عليها، والبناء بها األخذ فأعقبها وركزت، تمت قد الرتجمة

وأمثالهم. رشد، وابن سينا، وابن والفارابي،

تنشأ التي الثقافة به وأعني الرومانية، اليونانية الثقافة من خفيف آخر نوع وهناك
الحياة يف الروماني اليوناني والجنس العربي، الجنس أعني الجنسني؛ امتزاج من
عادات ولهم وبرصهم، العرب سمع بني يعيشون الرومان هؤالء كان فقد االجتماعية،
فكان ذلك، إىل وما وتصوير غناء من فنون ولهم الحكم، نظم يف وآراء وأفكار وتقاليد،
طريق عن وال املنظمة، الدراسة طريق عن ال لهم، تيرس ما ذلك من يقتبسون العرب
ولنئ واملشافهة. الحديث طريق وعن والنظر، املشاهدة طريق عن وإنما العلمي، البحث
منبع أهم يظهر ما عىل الشام كان فقد العلمية اليونانية للثقافة منبع أهم العراق كان
وقت بالرومان محكوًما كان الشام أن ذلك: وسبب االجتماعية، الثقافة من النوع لهذا
العراق لقرب العراق عىل سلطتهم من أكرب عليه الرومان سلطة وكانت اإلسالمي، الفتح
األحيان، أغلب يف سيطرتها تحت ووقوعه الفرس)، (وهي القوية األخرى الدولة من
الرومان وترك ا. تامٍّ اختالًطا اختلطوا كثريون، ورومان كثريون، عرب الشام يف وكان

العرب. منها اقتبس ونظًما وفنونًا وتقاليد عادات خروجهم عند
بعض الروم من اقتبسوا املسلمني أن األغاني فيحدثنا الغناء؛ ذلك عىل األمثلة من
إىل «سقط إنه محِرز»: «ابن يف فيقول الشام، هو االقتباس موضع وكان غنائهم،
به تغنى ما نغمتهم من فتخري الروم، غناء فأخذ الشام وإىل الفرس، غناء فأخذ فارس

الروم.»36 ألحان وأخذ الشام، إىل رحل «إنه ِمسجٍح ابن ويقول ِغناءه.»35
الرقيق هذا وكان الروم، من كان منه كثريًا أن الرقيق يف الكالم عند رأينا وقد
جواٍر للمأمون فكان والعلماء، والشعراء واألغنياء الخلفاء قصور يف وجواٍر غلماٍن من

.١٥١ :١ 35

.٨٤ 36
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غالم الشاعر تمام ألبي وكان إليه، وما زنّار من الرومي ِلبسهن يلبسن روميات،
وهكذا. رومي،37

وكان خرىش، اسمها رومية جارية له كانت الرشيد أن أُصيِبعة: أبي ابن ويحكي
عنها خرىش فسأل يجدها، فلم الرشيد فتفّقدها أخت، بنت أو أخت قرابتها من لها
بغري ذلك عىل أقدمت كيف وقال: ذلك، من فغضب لها، قريب من زوجتْها أنها فأعلمته
فما عمله، عىل زوجها بتأديب األبرش سالًما وأمر مايل! من اشرتيتِها إنما وأنِت إذني،
منه عِلقت قد الرومية الجارية وكانت فخصاه، وجده حتى خربه، يتعرف سالم زال
بآداب وأدبته الغالم، خرىش تبنَّت تويف) قد الرشيد (وكان الجارية ولدت فلما بغالم،
يعرف وكان رياسة، فيه له كانت علًما اليوناني اللسان فتعلم كتبهم، وقراءة الروم

واألدب.38 العلم أهل من كثري به يتصل وكان الخيص، ابن بإسحاق
من األرسى وتقع هذا، عرصنا يف متواصلة والروم املسلمني بني الحروب وكانت
وأرسى القسطنطينية، إىل يذهبون قد املسلمني فأرسى اآلخرين؛ يد يف الجانبني من كل
يف وخاصة األسارى، من النوعني عن التاريخ يف كثرية والحكايات العراق. إىل الروم
من كلٍّ واقتباس االجتماعية، الحياة امتزاج أسباب من سببًا هذا فكان الرشيد، عهد
اإلسالمية البالد من لكثري الروم (بحكم االتصال هذا يمر أن املعقول من وليس . كلٍّ
والحربي أحيانًا، السلمي الدائم باالحتكاك ثم واألرس، بالرق ثم واألرس، بالرق ثم أوًال،
الرومانيني من وبعًضا الرومية، يتكلمون املسلمني من بعًضا يرتك أن غري من أحيانًا)
بالرضورة، أوًال الرومية يتكلم كان البيوت يف مثًال الرومي فالرقيق العربية؛ يتكلمون
أرسى يف الشأن وهكذا الصحيحة، من القريبة العربية ثم محرفة، العربية يتكلم ثم
أن عىل الجانبني من الراقني األفراد بعض يحمل وهذا استقروا، إن الروم يف املسلمني
طريًفا؛ خربًا ذلك يف األغاني ويروي واألدب. اللغة يف والكالم واألفكار اآلراء يتبادلوا
من شيئًا وأنشده العتاهية، أبي عن فسأل الرشيد إىل الروم مللك رسول قدم فيقول:
له، وذكره الروم ملك إىل الرسول فمىض العربية، يحسن الرسول) (أي وكان شعره.

.١٠٧ :١٥ األغاني 37
.١٨٥ :١ األطباء طبقات 38
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فيه ويأخذ العتاهية، بأبي يوجه أن الرشيد يسأل رسوله ورد إليه، الروم ملك فكتب
وأباه.39 منه فاستعفى ذلك يف العتاهية أبا الرشيد فكلم ذلك، يف وألح أراد، من رهائن

قيس إذا اليوناني األدب تأثري ضعف وهو النظر، تستوقف مسألة إىل يسلمنا وهذا
إىل اليونانية من ترجمت التي الكتب أسماء تقرأ فإنك اليونانية، والفلسفة العلم بتأثري
وال والفلسفة، والطبية الرياضية العلوم فروع من فرع كل يف الكثري فتجد العربية
والرومان لليونان ما وفرة مع العربية إىل تُْرِجَم يوناني أدبي كتاب عىل تعثر تكاد
آخر، سببًا هنا ونزيد مىض.40 فيما ذلك أسباب من بيشء أملحنا وقد أدبية، كتب من
العقل، نتاج والعلم الفلسفة أن ذلك قومي؛ واألدب عاملية، والعلوم الفلسفة أن وهو:
الذي واملنطق منه، أنصبائهم يف اختلفوا وإن واألمم، األفراد بني مشرتك قدر والعقل
عىل تَُطبَّق والطب الهندسة وقواعد جميًعا، الناس عقل يسيغه العلوم هذه يضبط
ظل واألدب يضبطها، منطق للعواطف وليس العواطف، فلغة األدب أما جميًعا؛ الناس
األخرى األمم حياة عن تمتاز بها خاصة اجتماعية حياة أمة ولكل االجتماعية، الحياة
ولم جالينوس، وطب أرسطو، منطق العرب تذوق ذلك أجل من ومراميها. أشكالها يف
واألمم الناس فيه اتصل الذي عرصنا يف حتى اليوم ترانا أال هومريوس. إلياذة يتذوقوا
عىل وقف قد يكون أن إال اإللياذة، منا العربي يتذوق ال القديم يف كان مما أوثق اتصاًال

يستسيغها. أن عىل طويًال ذوقه ومرن كنهها، وأدرك اليونانية االجتماعية الحياة
متعددة، آلهة فيه وثني، أدب اليوناني األدب أن وهو: يكون، أن يصح ثالث وسبب
هذا يستسغ لم مسلم، ذوق العلوم ترجمت حني العربي والذوق أبطال، عبادة وفيه

الوثني. األدب من النوع
وجوه: من العربي واألدب العربية اللغة يف أثر لليونان كان فقد هذا ومع

أو يونانية ثياب أنواع يف تكون ما أكثر أنها ونالحظ ُعرِّبَت، يونانية ألفاظ (١)
األصلية؛ كلماتها عليها وأطلقوا ولبسوها، عرفوها ثم العرب، يعرفها يكن لم رومانية
رومي ثوب (وهو َقلمون وأبو مخطط)، غليظ كساء (وهو Paragauda «الربجد» مثل

.١٧٩ :٣ األغاني 39
.١٦١ اإلسالم: فجر 40
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تكن ولم بالرومان، اتصالهم بعد العرب عرفها أشياء أسماء أو ألوانًا)، للعيون يتلون
رومانية؛ موازين أو ومقاييس والياقوت، والزمرد كالزبرجد العرب؛ جزيرة نتاج من
واللوبيا، والربقوق، والقولنج، كالبلغم، نباتية؛ أو طبية أسماء أو واألوقية، كالقرياط
أكثر أن ويظهر ذلك.41 نحو أو والبطريق، كالجاثليق، نرصانية كلمات أو والرتمس،

قبل. أبنا الذي للسبب الشام طريق عن العرب إىل ترسبت الكلمات هذه
يف للروم كتب أسماء النديم ابن نقل وقد العربية، إىل نقلت يونانية قصص (٢)
«كان قال: الحيوان، كتاب يف الجاحظ وحكى العربية.42 إىل ترجمت والتاريخ األسماء
له يروون والحكماء ريسيموس، يسمى وكان عجيبة، نوادر له ممرور اليونانيني يف
فمنها النوادر؛ عيون من وعني غرة، وهي إال ة نادر من ما نادرة، ثمانني من أكثر
ألقى للطهور) أو (للغائط الفرات شاطئ إىل الفجر مع بيته من خرج كلما كان أنه
فتحه، معالجة إىل فيحتاج الباب ينصفق ال كي حجًرا؛ دورانه ويف داره باب أصل يف
يف فكمن منصفًقا. الباب ووجد الحجر، يجد لم حاجته من رجع كلما وكان رفعه، وإىل
رجل أقبل إذ انتظاره يف هو فبينا يصنع، ما به يصنع من الباب هذا لريى األيام بعض
الحجر، ولهذا مالك له: فقال الباب، انصفق مكانه من نحاه فلما الحجر، تناول حتى
ما بعضهم: وقال لك! ليس أنه علمت فقد قال: لك. أنه أعلم لم فقال: تأخذه؟ ومالك
الذي كاْلِمَسّن ريسيموس قال: الشعر! يقول وال الشعر الناس يعلِّم ريسيموس بال
جاع إذا فقال: السوق؟ يف أتأكل فقال: السوق، يف يأكل رجل ورآه يقطع. وال يْشُحذ

إلخ. … السوق.»43 يف أكل السوق يف ريسيموس
وأرسطو، وأفالطون وسقراط، لفيثاغورس، نسبت حكم ترجمت فقد الحكم؛ (٣)
ابن وقال األخبار. وعيون والتبيني، البيان مثل العرص، ذلك يف األدب كتب بها وملئت
الفرس مذاهب عىل واألمثال اآلداب يف كتابًا نقل النرصاني ربن بن عيل إن النديم:

إلخ. … والعرب.44 والروم

غريهما. دون واألمثال» «القصص النوعني بهذين كان العرب ولوع أن والظاهر

المانس. لألب الفروق كتاب هذا يف انظر 41
.٣٠٦ ،٣٠٥ الفهرست 42

األصل. يف أغالطها بعض الحكاية يف أصلحنا وقد .١٤٠ :١ الحيوان 43
.٣١٦ الفهرست، 44
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أصيبعة أبي ابن ذكرها والتي حنني، ألفها أو ترجمها التي الكتب ثبت ونقرأ
عن ففضًال املختلفة، العلم فروع من لكثري تعرض أنَّه فنرى األطباء؛ طبقات يف
واملاء الهواء يف كتاب فله وغريها، الفلسفة يف كتب له كانت الطب يف الكثرية كتبه
البيضة، بياض من هو إنما الفروج تولد أن فيه بني الفروج، تولد يف وكتاب واملساكن،
والقمر، الشمس أفعال يف وكتاب والجزر، املد يف ومقالة فيها، الذي امللح من واغتذاؤه
النار تولد يف ومقالة اإلنسان، خلق يف وكتاب املنطق، يف وكتاب والعالم، السماء وكتاب
الفالسفة نوادر وكتاب اليونانيني، مذهب عىل اإلعراب أحكام يف وكتاب الحجرين، بني
العالم تاريخ وكتاب قزح، قوس يف ومقالة الفالحة، يف وكتاب املتعلمني، وآداب والحكماء
يف فرفوريوس كتاب ومقدمة اإلسالم، يف وامللوك والخلفاء واألمم وامللوك واألنبياء واملبدأ

األديان. حقيقة إدراك يف وكتاب الِفراسة، يف وكتاب املنطق،
ومن قصدناه. الذي القصد عن بنا ذلك لخرج وألفه، ترجمه ما كل عددنا ولو
بالرشح وتناولوها اليونان، آثار زبدة العربية إىل نقلوا ومدرسته هو أنه نرى هذا
املسلمني من العلماء أعني بني فروعها مختلف يف اليونانية الثقافة وجعلوا واالختصار،
يف للمتكلمني عزاء وأمثالهم هم عملهم وكان بها. وينتفعون منها، يقتبسون والنصارى

هذا. عرصنا بعد الذي العرص يف نبغوا الذي املسلمني، وفالسفة مذاهبهم،
يدركون العلماء فكان املختلفة، اللغات إلتقانه جديدة نقلة الرتجمة حنني نقل وقد
دقيقة، وافية حنني ترجمة كانت قد قبله. ترجم وما حنني، ترجمه ما بني الكبري الفرق
أول ترجمته من قطعة قرأ ملا ماسويه ابن إن حتى سقيمة، عليلة قبله من وترجمة
بأنها واعرتاًفا برتجمته، إعجابًا أحد!» إىل أوحى هذا دهرنا يف املسيح «أُترى قال: أمره
وأيوب الرأسعيني، سجيس الرسيانية إىل …» لعهده. الرتجمة يف املألوف عن خارجة

املتقدمني.»45 األطباء من وسواهما الرهاوي،
الطبيعة ويف املنطق، يف كتب فله الطب، غري يف كثرية كتبًا له فنجد هذا ومع
التي الكتب بعض أن العلمي البحث أثبت وقد وأرسطو. أفالطون فلسفة يف والهيئة،

عمله. من ال ومدرسته تالميذه عمل من هي إنما إليه نسبت
الكلمات مئات اعرتضته وقد — اليونانية عن يرتجم أخذ أنه أدركنا نحن وإذا
طبية مصطلحات من والعربية الرسيانية اللغة يف نظري لها يُْعرف لم التي اليونانية

إيرهوف. األستاذ 45
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لها يوجد أن مضطرٍّا كان وأنه وغريها، والهيئة والحيوان، للنبات وأسماء وفلسفية،
يمكن؛ لم إن عربيٍّا صقًال األجنبية الكلمات يصقل وأن أمكن، إن تقابلها عربية ألفاًظا
نجاحه. ومبلغ َعنائه، قدر وأدركنا القوة، أويل بالعصبة ينوء بعبء اضطلع أنه علمنا
لكتاب وحبيش حنني ترجمة نرشة (عند Simon «سيمون» األستاذ عاب وقد
وأن األصل، يف تكن لم التي الداخلية بالفقرات مملوءة ترجمتها «إن عليهما: جالينوس)
برجسرتارس، األستاذ عليه رد وقد جميلة.» دائما وليست حرفية، التعبري يف طريقتهما
الكتب أصول معنى عن التعبري يف عناء أكرب تجشما حبيًشا وتلميذه حنينًا أن ورأى
ضحيا ولو حتى حرفية ترجمة يرتجمان وكانا الوضوح، من يستطاع ما بقدر اليونانية
إىل ويخيل أعظم، ودقتها أفضل، حنني ترجمة لكن وتنسيقها. اللغة بجمال ذلك يف
اللغة، من وثيق تمكن نتيجة ولكنها فقط، صادق مجهود نتيجة ليست أنها اإلنسان
والعربية، اليونانية بني التوفيق سالسة يف هذا ويتجىل مذاهبها، يف ترصف وحسن
بها.»46 اشتهر التي حنني فصاحة مميزات تلك اإليجاز؛ مع التعبري يف املتناهية والدقة
وهو ذلك بدأ والرسيانية، العربية إىل اليونانية من الرتجمة حنني به امتاز ما أهم
فأعاد نضج، أن َملا ترِضه لم ضعيفة ترجمته كانت ولكن عمره، من عرشة السابعة يف

بعًضا. وصحح تَرجم ما بعض بعُد
اليونانية بالكتب يزخر كان الذي الحكمة بيت يف وعني باملأمون، أمره أول اتصل
الرسيانية إىل منها يرتجم حنني فأخذ القسطنطينية، ومن الصغرى، آسيا من نقلت التي

واملتوكل. والواثق للمعتصم ترجم ثم العربية، إىل ثم أوًال،
الشام إىل وسافر العراق، نواحي يف رحل بل الحكمة، بيت يف جمع بما يكتف ولم
نحو عمر أن بعد ٢٦٤هـ سنة ومات النادرة، الكتب يجمع الروم؛ وبالد واإلسكندرية
مئات يف به ينهض أن غريه يستطيع ال ما العلمي الجهد من فيها بذل عاًما، سبعني

السنني.
له «جعل فقد بإرشاده؛ تعمل جماعات عىل يرشف وكان بنفسه، يرتجم كان
كاصطفن ترجموا، ما ويتصفح يرتجمون، كانوا بالرتجمة. عاملني نحارير، كتّابًا املتوكل
ويؤلف كثريًا، يرتجم كان هارون.»47 بن ويحيى الرتجماني، خالد بن وموىس بسيل، بن

مقدمة من الجملة هذه تعريب نقلنا وقد ومدرسته، إسحاق بن حنني عن برجسرتارس األستاذ كتاب 46

إسحاق. بن لحنني مقاالت العرش لكتاب مايرهوف األستاذ
.١٧١ الحكماء أخبار 47
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السابقني. تراجم ويصحح املطوالت، ويلخص ترجم، ملا الرشح يضع أحيانًا وكان كثريًا،
أنشأها التي حركته ظلت بل تُبارى، أن قّل دائمة، علمية حركة كان فقد الجملة وعىل

وتالميذه.48 ولديه يد عىل وفاته بعد عمله تعمل
ترجم «أنه ذكروا فقد جالينوس؛ كتب وخاصة طبية، كتب حنني ترجمه ما أكثر
تسعة منها العربية إىل وترجم كتابًا، وتسعني خمسة جالينوس كتب من الرسيانية إىل
إىل سبعني من ونحًوا الرسيانية، إىل — ستة وهي — تالميذه ترجمه ما وأصلح وثالثني،
كاإللياذة، األدب أنواع من ترجمها قد كان التي كتابًا الخمسني معظم وأصلح العربية،
النوع من النوعان فهذان قدمنا. ما سببه اليونانية؛ والخطب واألشعار، الروايات، وبقية
يونانية أسماء فيهما وليس خاصة، اجتماعية حياة من يالبسهما مما جردا قد العاملي،
فيهما وال العربية، تسيغها ال شعرية أوزان فيهما ليس ولسانه، العربي سمع عىل ثقيلة

املسلم. العربي يألفه عما بعيدة اجتماعية لحياة وصف
والطبية، الرياضية والعلوم الفلسفة يف عميًقا واسًعا اليونان تأثري كان فقد وبعد؛

األدبية. الناحية يف خفيًفا ضيًقا
بن «حنني لذلك اخرتنا اليونانية؛ الثقافة هذه يمثل من نختار أن شئنا فإن

إسحاق».

إسحاق بن حنني

التي ِعباد قبيلة من عربي أٍب من ١٩٤هـ سنة ولد زيد، بأبي ويلقب إسحاق، بن حنني
إسحاق وكان كذلك، ابنه فنشأ نسطوريا، نرصانيا إسحاق أبوه وكان الحرية، تسكن
وكان ماسويه. بن يوحنا عىل يدرس حنني بدأ الطب. لدراسة ابَنه فأعد صيدالنيا،
وقال: فطرده، يوحنا صدر فأحرج األسئلة يف ويلح أستاذه، عىل السؤال يكثر حنني
ألهل عصبية يوحنا يف وكان الطريق!» يف الفلوس ببيع عليك والطب، الحرية ألهل «ما

عنهم. يخرج ال العلم أن يعتقد ومدرستها، جنديسابور
الخليل والزم البرصة، إىل عاد ثم اليونانية، تعلم وأجاد الروم، بالد إىل حنني فذهب
بغداد. إىل للخليل املنسوب العني كتاب حمل أنه ويروون العربية، عنه يأخذ أحمد بن

أصيبعة. أبي البن األطباء طبقات يف كتبه قائمة انظر 48
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والرسيانية. والعربية، واليونانية، الفارسية، لغات؛ أربع يجيد وكان
ورشحه ألبقراط، األسابيع كتاب أول يف قال ترجمته، من مثًال اآلن ولنسق

حنني: ترجمه الذي لجالينوس،
تدبريه ألن الصغرية؛ الدنيا وسماه بالدنيا، اإلنسان شبه أبقراط إن جالينوس: قال
الذين األطباء من الصنف أعني القياس، ألصحاب هو الكتاب وهذا الدنيا، تدبري عىل
الجزء الطب؛ جزأي ههنا ذكر وقد واملحاورة، الجدل ذوو وهم «دغماطيقيني»، يدعون
يدعى الذي والجزء لها)، والتوسم الطبائع معرفة (وهو «فسيولوغيا» يسمى الذي

العمل.49 معرفة وهو «بُطلوغيا»،
اإلنسان.» يف التي الحرارة يشبهان الفرقدين إن أبقراط «قال آخر: موضع يف وقال
فأنجز أجزاء، سبعة عىل العالم يجزئ أن الفائق الرجل هذا وعد قد جالينوس «قال
قرن ثم األرض، إىل وانتهى األقىص، بالعالم بدأ فإنه وجزأ، قسم فيما وأحسن وعده،
وأحسن القول، وأتقن النظر، فألطف اإلنسان بأجزاء العالم أجزاء من جزء كل ذلك بعد
يف أراده الذي والوجه هذا، قوله وفرسنا النار. إىل انتهى حتى األرض من فبدأ النظم،
واإلنسان العالم، بأجزاء اإلنسان أجزاء يقرن أن أراد فإنه بها؛ وابتدائه األرض ذكره
هنا القول وكرر قوله، أول وجعلها باألرض، فابتدأ األرض، ظهر عىل يسلك أريض،
القلب يف أرسخ له الفهم كان مرارا ذكره ردد إذا املعنى فإن آنًفا، قاله ما ليذكركم

والحفظ.»50
للغضب تحركنا إذا وإنا للعقل، ينقاد الغضب أن «واعلموا ثالث: موضع يف وقال
الغضب فإن أفاعليه، يفعل أن ومنه ولزومه، الغضب ذلك إمساك عىل وقوي العقل، قدر
أن أيًضا واعلموا أفاعيله، وبني بينه العقل فيحول مكروهة، سيئة أفاعيل هيج ربما
فتظهر وتنحدر تصعد لكنها لذلك، الفاعلة وليست للفرقدين، املدورة هي الشمس
الشمس إن الفاضل: املرء هذا لذلك فقال وانحطاطها؛ صعودها نحو عىل للفرقدين
ذكرناه ما وجه عىل تظهرهما لكنها بالحقيقة، لهما املحركة وليست الفرقدين، تدبر

ومعناه. آنًفا

.٤ ص األسابيع، كتاب 49

.٦٨ ص 50

262



الرومانية اليونانية الثقافه

أن أراد فمن وأحكمها، الصفة فأحسن ووصفه الشاعر، «أُراطس» ذلك ذكر وقد
ويتفهمه.»51 الفلك يف وضع الذي كتابه يف فلينظر ذلك معرفة يستقيص

وأنه األسلوب، جيدة املعنى واضحة «حنني» عبارة أن نحكم أن نستطيع هذا ومن
و«فسيولوغيا»، «دغماطيقيني»، مثل بألفاظها؛ العلمية املصطلحات استعمل اضطر إذا
مدلولها، ويتحدد العربية، يف الكلمة تؤلف أن إىل معناها برشح يتبعها وأن و«بطلوغيا»،
النمط هذا عىل جرى وقد رشح. من عنده مما ذلك ويتبع قوسني، بني املتن يضع وأنه

كتبهم. يف بعد املسلمني علماء
من وخري اليونانية، الثقافة يمثل من خري ومدرسته حنني كان فقد الجملة؛ وعىل

اليونانية. القرائح نتائج العربية قراء إىل قدم

.٨٢ ص 51
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الرابع الفصل

العربية الثقافة

هامتان ناحيتان العربية للثقافة

للثقافة انتشار ومن وفقه، وحديث الكريم للقرآن دراسة من دينية ناحية (١)
يف له سنعرض كله وهذا وأرواحهم. عقولهم يف وأثرها اململكة، أهل بني اإلسالمية

الكتاب. من متفرقة مواضع
منبع العرب جزيرة أن ذلك اآلن، فيه سنتكلم ما وهي أدبية، لغوية وناحية (٢)
يسكنون، حيث معهم لغتهم حملوا الذين هم والعرب اإلسالم، ومولد العربية، اللغة
إىل األولون األمم ودعاة عربي، والقرآن عربي، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ومحمد يفتحون، وحيث
العرب إىل فضل من لهما وما واللغة الدين يُنَْسب أن بعد الواضح فمن عرب، اإلسالم

عربية. ثقافة عنهما نتج ما نسمي أن

اللغة

فال اللغات، تلك دارسو يقرر كما السامية، اللغات أرقى العربية اللغة إن الحق يف
من كذلك وهي السامي، الفرع هذا من غريهما وال العربية، وال اآلرامية اللغة تعادلها
اشتقاقها. وسعة مرونتها، بكثرة اآلرية اللغات عن حتى تمتاز فهي العالم؛ لغات أرقى
معنى عىل داللة صيغة لكل متعددة، صيغ من عربية كلمة من يشتق ما قيس فإذا
ذلك يف العربية اللغة كانت منها، يشتق وما أفرنجية، كلمة من يقابلها بما خاص
وضاِرب، واْرضْب، ويَْرضب، َب، َرضَ الرضب: من اشتقوا فمثال وأغنى، أوفر غالبًا
َب وتََرضَّ جالده، اي ضاَربه وقالوا: وِمرضابًا، ِمرضبًا، الرضب آلة وسموا ومرضوب.
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مارضبته والرضيبة: مضطرب، وأمر مضَطرب، وحديث وماج، تحرك واضطرب: اليشء،
فيه يتَّجر ما مالك من إنسانًا تعطي أن (وهي املضاربة من املال يف وضاَربه بالسيف،
إلخ. إلخ.. … وُمضاَربًا ُمضاربًا، منه واشتقوا الربح)، من معلوم سهم له يكون أن عىل
الدراهم رضب فيقولون: الكلمة، فيها يستعملون التي املجازية املعاني إىل هذا
يف ورضب له) يصاغ أن أمر (أي ذهب: من خاتًما واضَطرب صكَّها)، (أي والدنانري:
نهض، هللا: سبيل يف ورضب ذهبت. الطري: ورضبت مسافًرا، فيها سار إذا األرض:
النبات، الربد وأرضب كف. العمل: عن وأرضب ومنَعه. اليشء عن ّكفه يده: عىل ورضب
بامِلطرقة، يرضب القطن أو الصوف والرضيبة: يِبس، حتى الربد عليه اشتد إذا ورضبه:
ببعض، بعضه فيرضب واحد، إناء يف لقح عدة من يحَلب الذي اللَّبن: من والرضيب
والرضائب: والنظراء)، األمثال باء: َ (والرضُّ نظريه أي فالن َرضب فالن منه أخذوا ثم
اللغة غنى عىل يدل مما كثري من قليل هذا إلخ.. وقوله.. ِذكره املثل ورضب األشكال،
ما وكذلك أخرى. لغة فيهما تجاريها أن قّل واملجاز، االشتقاق يف ا تامٍّ غنى العربية،
«فجر يف أبنَّا وقد رشحه. يطول مما والنَّحت واإلبدال القلب يف متعددة طرق من لها
والخيل فاإلبل حسهم؛ عليه يقع فيما دقيقة مالحظات من للعرب كان ما اإلسالم»
قرصت فإذا ا، خاصٍّ اسًما له وضعوا تغيري أي طرأ فإذا اسم، منها يشء لكل واألرض
النباتات وأنواع البحار، كمستخرجات حسهم تحت يقع يكن لم ما ففي يشء يف اللغة
واملجاز االشتقاق وهذا التامة، املرونة هذه إقليمهم.1 غري يف تنتج التي والحيوانات
القرآن لغة تكون أن تستطيع العربية اللغة جعل الذي هو والنحت واإلبدال والقلب
تعبريات من فيهما وما والرفعة، السمو منتهى يف معان من فيهما وما والحديث، الكريم
أن بعد استطاعت كما جاهليتهم، يف بها للعرب عهد ال وترشيعية، واجتماعية دينية
سنة ثمانني نحو ويف وغريهم. واليونان والهند الفرس، علوم من نقل ما لكل أداة تكون
والعرب العربية، باللغة مدونة الثقافات هذه كل خالصة كانت العبايس العهد بدء من
من شيئًا وال والطب، والهندسة الحساب مصطلحات من شيئًا يعلمون يكونوا لم الذين
نظريات أدق عن بالعربية يعربون الزمن من قليل يف أصبحوا وفلسفته؛ أرسطو منطق
لبطليموس، الهيئة ونظريات ألرسطو، املادة وراء وما الهندي، الجيب وحساب إقليدس،

بعدها. وما ٦٢ ص اإلسالم، فجر انظر 1
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لوال كله ذلك تستطيع كانت وما كرسى. وسياسة بزرجمهر، وحكم جالينوس، وطب
ورقي. ومرونة حياة من بها ما

العلمية الذخرية هذه نقل يف شديدة صعوبة العبايس العرص يف العرب واجه
أنهم ورأوا والفقه، كالنحو لعلومها مصطلحات وضع يف بل العربية، اللغة إىل األجنبية
واختلفت اتسعت، قد اإلسالمية اململكة رقعة وأن جديدة، وأفكار جديدة علوم أمام
أنماط عىل قدمت أنها ورأوا تعرفها، تكن لم وحيوانات نباتات، إقليم ولكل أقاليمها.
األموي، العهد يف تنشأ لم دواوين أُنشئت فقد تألفها؛ تكن لم االجتماعية النظم من
ورومية، فارسية املوسيقى وآالت عربيٍّا، اسًما لها تعرف ال نغمات األغاني يف واْخُرتَعت
الجملة وعىل كذلك. ومشارب ومآكل مختلفة. ألمم األنواع، مختلفة ومالبس اسمه. ولكلٍّ
وهكذا. الغربية، الحضاَرة العرب اليوم يواجه كما العباسية الحضارة العرب واجه فقد
ويف أهلها؟ ينطق كما األسماء هذه بكل أتنطق الجارف؟ السيل هذا أمام تصنع فماذا
صعوبة هذا تعميم ويف عندها؟ من عربية أسماء لها تضع أو لشخصيتها، إهدار ذلك
م تضخَّ العربية اللغة معجم إن الحق ويف ومهارة، دقة يف كله ذلك عىل تغلبت لقد شاقة؛

طريقني: من العبايس العرص يف
الفاعل، يعرف يكن لم فالعربي العربية، الكلمات مدلول يف التوسع األكثر، وهو األول:
واملحمول املوضوع وال القضية يعرف وال النحوي، يفهمه الذي باملعنى واملفعول
يفهمه الذي باملعنى واملديد والخفيف الطويل يعرف وال املنطقي. يعرفه الذي باملعنى
النحويني بني تجري كانت ظريفة بحكايات الكتب ملئت وقد وهكذا. العرويض،
بمصطلحات يكلمه ألنه النحوي؛ يفهم أن األعرابي يستطيع فال الوافدين، واألعراب
ويجتهدون األعراب، عن األخذ يف جهدهم يعملون اللغة علماء وكان بها،2 له علم ال
لم َمفعل وزن عىل َوىف من صغ له قيل فإذا األعرابي، يفهمها التي الصيغة وضع يف

علمي. مصطلح ألنه يفهم؛
األموي العهد يف لغوي معجم عمل فلو العربية، الكلمات معاني كثرت بهذا
وظرًفا فاعًال فيه وجدنا وال الشعر، بحور من بحر أنه معنى للطويل وجدنا ما

إني قال: إرسائيل؟ أتهمز ألعرابي: قلت قال: السلمي الرحمن عبد بن الربيع حكى ما ذلك مثال 2

بيت عليك ألقي ألعرابي: قلت خلف: وقال لقوي! إذن إني قال: فلسطني؟ فتجر قال سوء! لرجل إذن
فألقه! نفسك عىل قال: ساكن؟
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تقرأ فإنك العلمية؛ الحاجات أكثر الباب هذا سد وقد وهكذا. النحوي، بمعناهما
يوناني (وهو كله املنطق تقرأ بل أعجميٍّا، لفًظا فيها تجد فال والفقه، والرصف النحو
الفلسفة يف الشأن وكذلك سفسطة، مثل إال أجنبية كلمة فيه تجد تكاد فال األصل)
… والزاوية واملربع واملثلث وعرض، وجوهر وكمية كيفية كلمة فاستعملوا والرياضة،

العربية. اللغة إىل األعجمية الكلمات ينقلوا ولم إلخ،
البلدان أسماء يف ذلك كان ما وأكثر العربية، إىل نفسها األعجمية الكلمات نقل والثاني:
قبل، من يعرفونها يكونوا لم التي واملآكل واألمراض واآلالت والحيوانات، والنباتات
سنن عىل ذلك يف يجروا ولم للسانهم، طوًعا مختلفة ترصفات ترصفوا هذا ويف
فيغريونها األعجمية األسماء عىل يجرتئون ما كثريًا العرب «إن الجواليقي: قال واحد،
البعد مع يبدلون وقد املخرج، لقرب فأبدلوا إسمائيل وأصله إسماعيل قالوا: باإلبدال،
قارنا لو الواقع ويف وينقصون.»3 ويزيدون أبنيتهم إىل ينقلونها وقد املخرج، من
فتارة ثابتة، قواعد يتبعوا لم أنهم وجدنا به ُعرِّبت وما األعجمية الكلمات أصل بني
يبقونها، وأحيانًا تاء، الثاء يقلبون وأحيانًا يبقونها، وأحيانًا سينًا الشني يبدلون
كان النقل أن ذلك يف نالحظه والذي 4 كبريًا تغريًا وتارة خفيًفا، تغيريًا يغريون وتارة
النبات أسماء بعض فعربوا اليونان كتب واجهوا الذين العلماء مصدر مصدرين؛ من
ونقل واحد. نمط عىل يكون أن وأقرب األصل، إىل أقرب تعريبهم وهؤالء والحيوان،
لسليقتهم؛ فيه مرتوكني وأمثالهم األميون العرب كان ولكن العلماء، عمل من يكن لم
حسبما عليه يسهل كما فينطقه يوناني يشء أو فارسية بلدة اسم يسمع فالعربي
عىل ليس نطًقا فينطقه أخرى، ناحية يف آخر اسًما آخر عربي يسمع وقد له. اتفق
وينطقها ا، خاصٍّ نطًقا العرب من قوم ينطقها قد الواحدة الكلمة إن بل األول، نمط
عىل صعب هذا أجل ومن أكثر. أو لغتان الكلمة يف فيكون مخالًفا، نطًقا آخرون
موضوعنا. من ليس مما الكلمات نقل يف العرب تبعه ملا ثابتة قواعد يضع أن الباحث

.١٣٣ :١ املزهر 3
اللغة وفقه للسيوطي، واملزهر الفارسية األلفاظ وكتاب لالمانس، الفروق كتاب انظر ذلك عىل لألمثلة 4

للثعالبي.
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العلم ولغة الدين، لغة هي واسعة؛ قوية سليمة املأزق هذا من العربية اللغة خرجت
الرسيانية فاللغة املفتوحة؛ البالد لغات كل بجانبها واضمحلت األدب، ولغة والفلسفة،
العربية. اللغة إىل فيها ما نُقل أن بعد تتدهور أخذت اليونانية الكتب إليها ترجمت التي
أّلفوا إن العربية، اللغة هي واألدبية العلمية لغتهم أصبحت العرص ذلك يف والفرس
العادي، التكلم عند كانت إنما الفارسية اللغة وحياة فبالعربية، كتبوا أو شعروا أو
الشام يف وقبطية رومانية من األخرى اللغات وكذلك املجوسية، الديانة أوساط يف أو
كل نتاج وعلومها وأدبها تآليفها يف أصبحت أنها ذلك من العربية اللغة وكسبت ومرص.
ثقافة من لها ما منها هم وكسبوا قرائحهم، عن وتعرب أفكارهم، كل تلبس األمم، هذه

وأدبية. إسالمية
أدخلوا بما اللسانية اللغة أفسدوا فقد التحريرية العربية اللغة األعاجم أغنى ولنئ
اإلسالم، يف األعاجم دخول وقبل الفتح، قبل املنطق سليمة العرب جزيرة كانت َلحن. من
واألمويني؛ الراشدين والخلفاء ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد من تاريخ وللَّحن فيها، يفشو اللحن بدأ ثم
األعاجم بغلبة زاد فقد عرصنا؛ يف اللحن عن كلمة نذكر أن نريد وإنما اآلن، له نعرض ال
جرى ومن الفصحاء، واألعراب الكتابة، لغة لغتني: تكون بدء نرى وأصبحنا سياسيٍّا،
من بنادرة سمعت ومتى يقول: والبلِديني، املولَّدين لغة الجاحظ يسميها ولغٍة مجراهم،
بأن غريتها إن فإنك ألفاظها، ومخارج إعرابها، مع إال تحكيها وأن فإياك األعراب، كالم
الحكاية، تلك من خرجت والبلديني املولدين كالم مخرج وأخرجتها إعرابها، يف تلحن
الحشوة ملح من وملحة العوام، نوادر من بنادرة سمعت إذا وكذلك كبري. فصل وعليك
تجعل أن أو حسنًا، لفًظا لها تتخري أن أو اإلعراب، فيها تستعمل وأن فإياك والطََّغام،
وعبارة حسنة، وألفاظ ذَْلقة ألسنة املدينة «وألهل ويقول: ِرسيٍّا.» مخرًجا فيك من لها
ويقول: غالب.»5 منهم النحو يف ينظر لم من وعىل فاش، عوامهم يف واللحن جيدة،
ذوات ومن املالح، الشواب ومن النواهد، الكواعب ومن الظُّراف، الجواري من واللحن
صاحبة الجارية تكن لم ما منهن، ذلك الرجل استملح وربما أيرس، الغرائر الخدور

تكلف.»6

.١١١ :١ والتبيني البيان 5
.١٢٣ :١ البيان 6
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حديثه، يف يلحن ال قط قرويٍّا ير لم أنه العايص أبو «وزعم آخر: موضع يف وقال
سعيد أبي ومن النحوي، زيد أبي من ده تفقَّ ما إال الناس؛ وبني بينه يجري وفيما

املعلم.»
هللا! «سبحان فقال: يلحنون، فسمعهم السوق، دخل أعرابيٍّا أن قتيبة ابن وذكر

نربح!»7 وال نلحن ال ونحن ويربحون، يلحنون
تقتضيه كما الكلمات آخر يصححون فال اإلعراب يف فلحن أنواًعا؛ اللحن هذا كان
يأبى ذلك لكلُّ دعوته قد قال: أحرضنيه. آلخر: قال رجًال أن رووا كالذي النحو، قواعد
األتان؟ هذه اشرتيت لم سئل: َنبطيٍّا إن قيل: كالذي الكلمة؛ بناء يف ولحن كل).8 (برفع
قلت الجاحظ: حكى كالذي الجمل تركيب يف ولحن الالم).9 (بفتح يل َوتََلد أركبها، قال:
أصحاب يف يريد ِنعاٍل، سند، أصحاب قال: الغالم؟ هذا أُسِلم صناعة أي يف يل: لخدام
اإلعراب وترك الكلمات، آخر إسكان إىل منهم الرجل يلجأ وأحيانًا السندية.10 النعال
ذلك ويجزم حسان، بن هشام حدثنا يقول: مهلهل بن مهدي كان اللحن، من خوًفا
حتى فاشيا اللحن هذا وكان الوقف.11 يف السالمة أن رأى نحويٍّا يكن لم حني ألنه كله؛
يطعن ال وهذا املرييس.12 وبرش عِبيد، بن عمرو ولحن حنيفة، أبو لحن فقد العلماء؛ يف
معرفة الرجل يجيد فقد كالًما؛ بها والنطق علًما اللغة معرفة بني فرق فهناك علمهم، يف
أئمة بعض عن ُحِكَي كالذي بها، التكلم يحسن ال هو ثم وفهمها، وضبطها لغة قواعد
العرص، ذلك يف كثر اللسانية الناحية من اللغة فساد أن كله هذا من نستنتج النحو.13
املولَّدين لغة الجاحظ يسميها التي هي عامية لغة لغتان؛ للناس يكون بدأ قد وأنه
أواخر إسكان إىل وتميل اإلعراب، يف وتتسامح منتقاة، غري ألفاظ لها وهذه والبلديني،

.١٥٩ :٢ األخبار عيون 7

نفسه. املصدر 8
.١٢١ :١ البيان 9
.١٢٢ :١ البيان 10
.١٦٢ :٢ البيان 11

.١٧٩ ص األدباء، وطبقات ،٢٩٦ :١ الفريد والعقد ،١٥٦ :٢ البيان 12
الكالم. يحسن ال وكان النحو، يف إماًما الشلويني كان 13
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اللحن كان وإن متخرية، معربة لغة وهذه واملتعلمة، الراقية الطبقة ولغة الكلمات.14
الكتابة. لغة هي األخرية اللغة وهذه منهم، يصدر

الحرض رأوا ألنهم البادية؛ سكان عن إال يأخذون والنحو اللغة علماء يكن لم ثم ومن
فكانوا الحرض، يفسده لم إذا إال البدوي عن يأخذون ال كانوا بل باالختالط، فسد قد
يفهم أعرابيٍّا النحويون وجد «ومتى امللحون، القول فهم إذا األعرابي عن يأخذون ال
انقادت إنما اللغة تلك ألن منه؛ يسمعوا ولم (زيفوه)، بهرجوه وأشباهه اللحن هذا
تلك ويف الجزيرة، تلك يف لها اجتمعت التي بالخصال وتكاملت واطَّردت، واستوت
وبينه البرصة، علينا قدم يوم كثوة بن زيد بني كان «ولقد الجاحظ: ويقول الجرية.»
موضع وأول الفصاحة، موضع آخر يف منزله وضع قد كان أنه عىل بعيد، بون مات يوم
الكوفيني عىل يفتخرون البرصيون وكان ومذاكرين».15 رواة من ينَْفك ال وكان العجمة،
عن تأخذونها وأنتم الريابيع، وأكَلة الضباِب، حرشة16 عن اللغة نأخذ نحن فيقولون:
يأخذوا أن قبل األعرابي يمتحنون العلماء وكان الكواميخ.»17 وباعة الشواريِز، أكلِة
كيف فسأله: األعرابي، خرية أبي فصاحة يف ارتاب العالء بن عمرو أبا أن ذلك: من عنه،
خرية!»18 أبا يا ِجْلدك «الن عمرو: أبو قال. إرانًا. حفرت قال: اإلران؟ حفرت تقول
ابن عد وقد اللغة، عنهم العلماء فيأخذ العراق، مدن عىل يِفدون األعراب من كثري كان
عنه أخذ وقد الَغنِوي، سوار وأبو الِكالبي، ِزياٍد أبو منهم؛ عدًدا، الفهرست يف النديم
مهِدية، وأبو العدِوي، خرية وأبو املقفع، ابن عنه أخذ وقد يزيد، بن وثور عبيدة، أبو
ومن عنهم. يأخذون اللغة علماء بهم اتصل وقد الكالبي.19 ضمضم وأبو ِمسحل، وأبو
النوادر، كتاب ألف الكالبي، زياد كأبي كتبًا؛ ويؤلف يكتب كان من األعراب هؤالء

بفساد يتأذى وكان ركبها، إذا الزالالت يف املالحني غناء يعجبه مما كان الرشيد أن األغاني ذكر 14

أحد ليس له: فقيل فيه، يغنون شعًرا هؤالء يعلموا الشعراء من معنا ملن قولوا فقال: ولحنهم، كالمهم
.١٧٧ :٣ األغاني الطموح»، الطرف «خانك قصيدته فعمل العتاهية. أبي من هذا عىل أقدر

.١٢٢ :١ البيان 15
صاده. الضب: حرش 16

اإلدام. من نوع كامخ جمع والكواميخ ماؤه، املستخرج الرائب اللبن شرياز: جمع الشوابرز، 17
وعزين. كعزة اإلرين حفرت يقول أن الواجب فكان «إرة» جمع ألنه لغته؛ ففسدت تحرض أنه يريد 18

بعدها. وما ،٤٣ الفهرست: 19

271



اإلسالم ضحى

ويتعلم اللغة يعلِّم كان من ومنهم اإلنسان، َخْلق وكتاب اإلبل، وكتاب الَفْرق، وكتاب
يميل كان من ومنهم الكسائي، عن النحو أخذ فقد ِمسحل؛ كأبي علمائه، عىل النحو
كأبي البداوة، يف إمعانه عىل ليربهن طبعه ويغلِّظ كالمه، يف ويتقعر النادر، الغريب إىل
كأبي بأجرة الصبيان يعلم كان من فمنهم بذلك، يتكسبون وكانوا الشيباني، محلم
الحسن عىل وَفد الذي ضمضم كأبي األمراء عىل يفد كان من ومنهم الرباحي، البيداء

املوصيل.20 إسحاق عىل يفدون كانوا األعراب من وكثري سهل، بن
واألدباء العلماء كان العلم طلب أو للكسب الحرض إىل ترحل األعراب نت كا وكما
ألحد ليس له «قيل بشاًرا أن األغاني فيحدثنا واألدب، اللغة طلب يف البادية إىل يرحلون
فيه، وشك ألفاظهم، من العرب استنكرته شيئًا فيه قال وقد إال شعر العرب شعراء من
َونشأت هنا ها ولدت الخطأ؛ يأتيني أين ومن قال: فيه. يشك ما شعرك يف ليس وإنه
الخطأ، من كلمة يعرف أحد فيهم ما عِقيل، بني فصحاء من شيًخا ثمانني حجور يف
فمن أدركت، أن إىل فأبديت وأيفعت منهم، أفصح فنساؤهم نسائهم، إىل دخلت وإن
وكان عيالن، قيس أعراب من قوم البرصة ظاهر يف نزل ويقول: الخطأ!»21 يأتيني أين
علماء وكان الالحقي).22 أبان يأتيهم (وكان يأتيهم بشار فكان وفصاحة، بيان فيهم
وقد العرب، عن واألخذ البادية، إىل الرحلة يف يتسابقون وكوفيني برصيني من اللغة
واألصمعي العالء، بن عمرو وأبو األنصاري، زيد أبو الرحلة بهذه عرصنا يف اشتهر
فهو القصيد شعر من فيه كان «ما النوادر: كتابه أول يف يقول زيد فأبو والكسائي،
سماعي فذلك الرجز وأبواب اللغات، من كان وما الضبي، محمد بن املفضل من سماعي
بوادي من فقال: هذا؟ علمك أين من أحمد: بن الخليَل الكسائي وسأل العرب.» من
عن الكتابة يف حربًا قنينة عرشة خمس وأنفذ الكسائي، فخرج وتِهامة، ونجد الحجاز،
العرب عن كتبه أن رووا فقد العالء؛ بن عمرو أبو وأما حفظه.23 ما سوى العرب
بالقصص مملوء األصمعي وتاريخ السقف.»24 من قريب إىل له بيتًا مألت قد الفصحاء

وقصص. وشعر لغة من منهم سمع وما البادية، يف األعراب عن

.٧٧،١٢٠،٩٠،٨١ :٥ األغاني 20
بالبادية. أقام وأبدى ،٢٦ :٣ األغاني 21

.٥٢ :٣ األغاني 22
.٨٤ ص األنباري، البن األدباء طبقات 23

.٥٥٠ :١ خلكان ابن 24
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مشافهة العرب من يسمعون ما نقل إال العرص ذلك يف اللغة علماء عمل يكن ولم
أهم وكانت قبله، ال األول العبايس العرص يف كتبت اللغة فأكثر بالكتابة، التقييد إىل
البادية، إىل العراق علماء وِرحلة العراق، إىل العرب ِرحلة من ذكرنا ما هي النقل وسائل

بواسطة. أو مبارشة العرب من سمعوا ِلما اللغويني وتحرير
اللغة)، علماء (وهم اآلخذون كان وهل صحيًحا؟ دونوه الذي كل كان فهل وبعد،
يخطئون كانوا العرب بعض وأن ال! أن الحق ثقة؟ كلهم العرب) (وهم عنهم واملأخوذ
أحيانًا، ويكذبون أحيانًا يخطئون كانوا اللغة علماء بعض وأن أحيانًا، ويكذبون أحيانًا،
شديدة، بينهم املنافسة وكانت يعرفوه، لم جديد عىل يقفوا بأن شغوفني العلماء كان
عىل يقىض وكان واألمراء. الخلفاء مجالس يف خصوًصا شديًدا، والتظاهر الفخر وحب
إذا ويختلقوا يتزيدوا ألن بعضهم ذلك فدعا كلمة، يف خطئه أو بكلمة جهله يف العالم
أحيانًا. ويختلقون أحيانًا، يعِربون فكانوا النفسية بهذه األعراب بعض وأحس أُحرجوا،
علماء فكان عظيًما، مبلًغا بلغ والكوفيني البرصيني بني العداء أن وهو آخر، وسبب
واللغة النحو وكتب أحيانًا، باملصنوع عليه ويربهنون ملذهبهم، يتشيعون املدينتني كلتا

نقول. ما عىل باألدلة مملوءة
امرأة يصف عربي كقول الكلمة، ملعنى فهمه عدم من يكون فقد العربي؛ خطأ أما

بالغفلة:

م��تَ��َخ��دِد َداِرٍس أْع��َوَص وِدَراُس َق��بْ��َل��َه��ا ال��يَ��رنْ��َدِج نَ��ْس��ُج َم��ا تَ��ْدِر َل��ْم
ي��ص��ب��غ25 ج��ل��د ه��و وإن��م��ا يُ��نْ��َس��ُج، ال��ي��رن��دج أن ظ��ن

كلثوم: بن عمرو وقال

ويَ��نْ��َح��ن��ي��ن��ا يَ��ُق��ْم��َن وأس��ي��اف ال��يَ��َم��ان��ي وال��يَ��َل��ُب ال��بَ��يْ��ُض ع��ل��ي��ن��ا

.٢٤٨ :١ املزهر 25

273



اإلسالم ضحى

فقال: الحديد، أجود اليلب أن فظن األعراب، بعض سمعه كِّيت. السِّ ابن قال
يكون وأحيانًا تُنْسج.26 جلود هو وإنما خطأ؛ وهو اليَلب»، ماءِ ِمن أُْخلص «وِمحوٍر

درة: يصف عربي كقول األشياء، طبائع فهم عدم من ناشئًا العربي خطأ

وي��م��وج ف��وق��ه��ا الُ��ف��راُت يَ��ُدوُم َل��َط��ِم��يَّ��ة م��ن ش��ئ��ت م��ا ب��ه��ا ف��ج��اء

الحوادث يف خطأ يكون وقد امللح. املاء يف يكون وإنما العذب، املاء من الدر فجعل
الكميت: قال فقد التاريخية،

ِغ��َف��ارا27 ت��ه��ج��و أْس��َل��َم أراج��ي��ُز َغ��ْل��ي��ه��ا م��ن ال��ُغ��َط��ام��َط ك��أنَّ

فقد العربي، ترصيف سوء من يكون وقد قط! غفاًرا أسلم هجت ما نصيب: فقال
تباًعا: زوجاته ماتت قد وكانت عربي، قال

َغ��َرض��اِن م��ال��ك ِل��َس��ْه��َم��ْي ِن��َس��ائ��ي ك��أن��م��ا ن��س��ائ��ي ي��ْرم��ي َم��اِل��ٌك َغ��َدا
ده��ان��ي! ب��ال��ق��ض��اء َم��ْوٍت ف��م��اِل��ُك أع��ُص��را ُج��َه��يْ��َم��ة ل��ي ف��ات��رك ربِّ ف��ي��ا

اللفظة هذه أن إليه سبق املوت»، «َمَلك يقولون سمعهم ملا األعرابي هذا أن ذلك
َمفل؛ وزن عىل َملك أن مع «فاِعل»، وزن عىل كلمة منها فاشتق (كَفَلك) َفَعل زنة عىل
ألن غلط وهو صحائف، عىل قياًسا مصائب، وكهمزهم خطأ. فاالشتقاق مألَك أصله ألن

إلخ. … زائدة صحيفة وياء أصلية، مصيبة ياء
هذا العرب»؛ «أكاذيب سماه الكامل، كتابه يف بابًا املربد عقد فقد أكاذيبهم وأما

العرب. شأن
ومعه محلم، أبو لقيني قال: األعرابي، ابن روى ما منه فنروي العلماء خطأ وأما
يف يقول كان أليس األصمعي، كذب منه لتعرفوا األعرابي بهذا جئتكم فقال: أعرابي،

عنرتة: بيت

.٣٠٦ :٢ العرب لسان 26
القدر. صوت الغطمطة: 27
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يْ��َل��َم ال��دَّ ِح��يَ��اِض ع��ْن ت��ض��نْ��ِف��ُر َزْوَراءَ ف��أص��ب��ح��ْت ال��دُّْح��ُرَض��يْ��ِن ب��م��اء َش��ِربَ��ْت

فسلوا أعداءهم، األعاجم جميع يعدون كانوا والعرب أعاجم، ألنهم األعداءُ الديلم إن
غري إبيل أورُدتها بالغور حياض الديلم فقال: فسألناه الديلم؟ معنى ما األعرابي، هذا

مرة!
وصححت الخطأ، وتأولت روي ما كلَّ جمعت ذلك بعد اللغة معاجم أن والظاهر
«مالك» كلمة تأولوا فقد تدقيق، غري من اختالفهم عىل العلماء آراء وأَخذت الغلط،
الذي الشطر وصححوا الجلد، أو الحديد إنَّه اليلب يف وقالوا السابق، البيت يف الواردة
الديلم وفرسوا وتموج، فوقها البحار تدوم بقولهم ويموج» فوقها الفرات «يدوم رويناه
بصحيح، ليس العصمة من نوًعا العرب عىل وأسبغوا بالغور، حياض أو األعداء بأنها
الحكاية لذلك ورووا تعمد، ولو الخطأ يف لسانه يطاوعه ال العربي أن زعموا حتى
كمثل مثله الصميم العربي إن والحق والكسائي، سيبويه بني كانت التي املشهورة
لينطق لسانه يحور أن مثًال الفرنيس أراد ولو الصميم. والفرنيس الصميم، اإلنجليزي
الكلمات بعض استعمال يف يخطئ كذلك وهو يرس، يف ذلك الستطاع عمًدا بالخطأ
الكذب ويف أحيانًا، الخطأ يف قلنا مهما ولكن ذلك. مثال فالعربي ذلك، ونحو والرتاكيب،
والصواب. الصدق اللغة من نقل فيما األغلب وكان ونادرة، عارضة صفة فهو أحيانًا

هناك أن رأوا فقد اللغة؛ ألفاظ من جمع ما تمحيص يف األولون العلماء جد وقد
من أفصح وبعضها لهجة، أو لفظ قبيلة لكل مختلفة، قبائل عن أُخذت كثرية كلمات
كلمات ورأوا به، يوثق ال بها جاء والذي صحتها، من يستوثق لم ألفاًظا ورأوا بعض،
معنى من أكثر يحتمل فيها واللفظ جمل، يف رويت ألنها معانيها؛ تحديد يف اختلف
عنه اآلخذ فيظنها أْلثغ؛ عربي بها ينطق كان وألفاًظا َفْت، ُصحِّ ألفاًظا ورأوا واحد.
يستدعي ما الجهد من فبذلوا ويمحصوه، كله ذلك يحرروا أن فاضطروا وهكذا. لغة،
فقالوا مذموم ورديء منكر، وضعيف وفصيح، صحيح هو ما اللغة من وبينوا اإلعجاب،
بثبت، وليس الرتاب، كثرية حثواء أرض ِبَثبت. وليس ورمت، اإلنسان شفة ثبطت مثًال:
تُستعمل ألفاًظا فيه بني العرب»، كالم يف «ليس سماه كتابًا خالويه ابن وأّلف وهكذا.
صوت أي قابة؛ العام سمعنا ما األصمعي قال وقالوا: العرب، عن سماعها يصح ولم
قطرة، أي قابة؛ العام أصابتنا ما العلماء روى وإنما األصمعي، غري أحد يرِوه ولم رعد،
واحدة، الكلمة تكون وقد وهكذا. العليا، اللغة والغرز البحرين، أهل لغة الغرز وقالوا
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وهللا، وهما وهللا، وأما الطَّبِع، يف الطَّبء تقول فقبيلة بها، النطق يف العرب ويختلف
وهجم عليهم وهضم والوعاء، واإلعاء له، وعن له وأن والعباب، واألباب وهللا، وحما
يف العربية القبائل اختالف إال سبب من الختالفها وليس ذلك. مثل من مئات إىل عليهم،
فقالوا: بالتصحيف، يسمى ما وهو الكتابة، يف العلماء من الخطأ يكون وأحيانًا النطق،
بقية، أي شباب من سؤرة وبها قالوا ثم شباب، من بقية أي شباب؛ من سؤدة وبها
الثابة، الشابة يف فيقول ألثغ، العربي يكون وأحيانًا للثانية. تصحيًفا إال األوىل وليست
املتأخرين، ولكن يستوفوه، ولم ذلك من ليشء العلماء تعرض وقد الديش. الديك ويف
بأنهم وفخروا تمحيص، غري من كله ذلك كدسوا املحيط، القاموس صاحب وبخاصة
التصحيف، ويحقق اللثغات، تستبعد أن األوىل وكان قبلهم، عمن كثرية مواد زادوا
يف إليه أحوج نحن كبريًا فراًغا وتمأل املعاجم، هذه تتضخم ال وإذن اللهجات. ونرتك

واحد. اسم لها ليس التي األشياء ألوف

يتيرس وكما اتفق، حيثما املفردات يدونون العرص هذا يف للغة األولون املدونون وكان
القصري، الرجل يف وثالثة الغيث، يف وأخرى الفرس، يف كلمة يسمعون فقد سماعها، لهم
جمعوا أن الثانية الخطوة وكانت ترتيب. غري من سمعوا ما يقيدون فكانوا وهكذا،
كتاب فله األصمعي، كتب يف ذلك كان ما وأظهر واحد، بموضوع الخاصة الكلمات
وهكذا الشاء، وكتاب اإلبل، وكتاب الفرس، َخلق وكتاب والِقداح، امليِرس وكتاب األنواء،
الكتاب يكون وقد كتابًا، ويسميه واحد، موضع يف اللغوية األلفاظ من ورد ما يجمع

املعاجم. عمل الثالثة الخطوة كانت ثم ورقات، بضع
هي أخرى ناحية وهناك العربية، للثقافة اللغوية الناحية من القول يف موجز هذا
األدب، رواية اللغة رواية بجانب وكان ممتع، غزير أدب للعرب كان فقد األدبية؛ الناحية
العرص ذلك يف البادية عرب وكان األدب، رواية ثنايا يف اللغة رواية تكون ما كثريًا بل

مًعا. واألدب للغة مصدًرا
وعذوبة روحهم لخفة األعراب، حديث سماع من يتلذذون ذاك إذ الناس كان
وال آنق وال أنفع، وال أْمتع هو كالم األرض يف «ليس الجاحظ: قال وبساطتهم، نطقهم
تقويًما أجود وال للِّسان، أْفتق وال السليمة، بالعقول اتصاًال أشد وال األسماع، يف ألذ

276



العربية الثقافة

وقال البلغاء.»28 والعلماء العقالء، الفصحاء األعراب حديث استماع طول من للبيان؛
ديباًجا، وأحسنه رونًقا. وأكثره حسبًا، الكالم أرشف «هو األعراب: كالم يف ربه عبد ابن
عقد وقد إليه.»29 ومنتسبه عليه، كله الكالم مدار كان إذ طريقة؛ وأوضحه كلفة، وأقله
والخيل والغزل والذم واملدح الزهد يف األعراب كالم من شيئًا فيه نقل طويًال، فصًال
«ِفقر عنوانه: ممتًعا فصًال الحرصي وعقد إلخ.30 … والطعام وامِللح، والنوادر والغيث،
بأن فتؤمن الفصول هذه تقرأ إنك الحق ويف مختلفة».31 رضوب يف األعراب كالم من

الكلفة. قليل املعنى، قريب اللفظ، جيد أدبهم
تفجع قلب وشقي إليها، نظرت عني نَِعمت «لقد يحبها: امرأة يف أعرابي يقول

لسانها.» مني ويتجه طرفها، بي فريحب أهلها عند أزورها كنت ولقد عليها،
أجساد عىل أحرار ثياب فرأيت البرصة، «دخلت فقال: وأهلها؛ البرصة أعرابي وكره
املعروف عن شغلهم فروعه، عند أصله شجر الكرام، حظ إدبار حظهم إقبال عِبيد،
وأرسل جفونه، بني يطابق لم وىل «إذا فقال: أمريًا، أعرابي ووصف املنكر.» يف رغبتُهم

خائف.» وامليسء راج فاملحِسن معهم، ساهد عنهم، غائب فهو عيونه، عىل العيون
«رأيتهم قال: رأيتهم؟ كيف فقيل: الربامكة، من خريًا نال وقد البادية أعرابي وقدم

ذلك. أمثال من كثري إىل ثيابهم.» من كأنها نعمة بهم أِنسْت وقد
والخاصة مجالسهم، يف الخلفاء بها يتفكه العذبة والفكاهة الحلوة، النادرة ولهم
به يفرج الكثري، اليشء ذلك يف َمثًال األصمعي وروى سمرهم، يف واألدباء أحاديثهم، يف

السمار. به ويضحك الوالة، هم
قرصنا ما إال سفرنا يف ربحنا «ما سئل: ملا فقال فحرمه، رجل إىل أعرابي سافر
أفسدنا فيما لنا فعقوبة األباعر، منا وَلقيت الهواجر، من لقيناه الذي فأما صالتنا، من
ال الوحش حمر قال: طبيب؟ البادية يف عندكم ما ألعرابي: وقيل ظننا!» حسن من
هللا فجعلك كاذبًا كنت إن فقال: عليه فاعتل رجًال أعرابي وسأل بيطار! إىل تحتاج
زوجته مع قاعد منهم برجل فمررت مجاعة، األعراب أصابت األصمعي: وقال صادًقا.

يقول: وهو الطريق، بقارعة

.١١٠ :١ والتبيني البيان 28
.٩٢ :٢ العقد 29

.٩٢–١٣٢ نفسه، املصدر 30
.٢ :٢ العقد هامش اآلداب زهر 31
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ت��رى ك��م��ا ق��اع��دة وزوج��ت��ي تَ��َرى ك��م��ا ق��اع��د إن��ي َرّب ي��ا
ت��رى؟ ف��ي��م��ا رب��ن��ا ي��ا ت��رى ف��م��ا ت��رى ك��م��ا ج��ائ��ع م��ن��ي وال��ب��ط��ن

إلخ. ..
بن واألحنِف صيفي، بن أكثم ِحكم َسنِن عىل فيه يجرون الرائعة الحكمة لهم ثم
عما فتخرب لسان، بغري تنطق «الدنيا أعرابي: قال باألمثال، يكون ما أشبه هي قيس؛
عصف ومن املوت، من أغشم ظامًلا وال الدنيا، من أغر صاحبًا أر «لم كان.» قد بما يكون
مياسم، «الدراهم أعرابي: وقال أفناه!» املوت به وكََّل ومن أردياه، والنهار الليل عليه
ماًال أعطى من كل وما له، كانت أنفقها ومن لها، كان حبسها فمن ا؛ وذمٍّ حمًدا تِسم
منه، يقبل ال من عند الرأي كان «إذا أعرابي: وقال ذميم!» عديم كل وال حمًدا، أُْعِطَي
ألعرابي: وقيل األمور!» ضاعت يتفقه؛ ال من عند واملال يستعمله، ال من عند والسالح

إلخ. … بالُعنق» أحاط ما الِقالدة من «يكفيك قال: الهجاء؟ تطيل ال لم
ولده: رثاء يف يقول كاألعرابي العذب، الرقيق الشعر ولهم

ودف��ي��ُن داف��ن م��ن��ه��ا ول��ل��ن��ف��س ف��أص��ب��َح��ْت ن��ف��س��ي ب��ع��َض ب��ن��ف��س��ي َدْف��ن��ُت

سوداء: يف يقول وكاألعرابي

ج��ل��ده��ا ب��ب��ع��ض ع��ي��ن��ي��ه��ا تَ��ْك��َح��ل ِم��ْرَوِده��ا ف��ي وال��ُك��ْح��ل ك��أن��ه��ا

ألعرابي: الريايش وأنشد

ال��ف��ت��ِن َم��ْع��ُروض��ِة م��ن أنْ��ِت ح��بّ��ذا يَ��ا ف��ت��ن��ةَع��َرَض��ْت إّال ل��ل��ق��ل��ب ك��ن��ِت م��ا
ب��ال��َح��َس��ِن ��ْوء ال��سَّ ي��َج��اِزي ِس��واي ف��م��ْن َح��َس��نً��ا ِب��ه َوأْج��ِزي��ه��ا َس��ْل��م��ى ت��س��يء

يده، من السيف فرمى منه ليقتاد أخوه إليه ُفقدم له، ابنًا أخوه قتل أعرابي وقال
وقال:

ُت��ِرِد ول��م أص��اب��ت��ن��ي يَ��َديَّ إْح��َدى َوت��ْع��ِزي��ًة َت��أَس��اءً ل��ِل��نَّ��ْف��ِس أق��وُل
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وَل��ِدي وذا أْدع��وُه ح��ي��ن أخ��ي ه��ذا ص��اح��ب��ه ف��ْق��ِد ِم��ن َخ��َل��ٌف ك��اله��م��ا

جاهليتها يف العرب أيام يروون فكانوا وأيامهم؛ حروبهم عن القصص ولهم
وحروب َقار، ِذي ويوم الِفجار، بيوم فيتحدثون أحداث، من فيها كان وما وإسالمها،
بسرية يتحدثون كما وائل. بن كليب ومقتل والغرباء، داِحٍس وحرب الجاهلية، يف قيس
جاهليني من الشعراء شعر ويروون بينهم، كان وما والصحابة وغزواته، ملسو هيلع هللا ىلص النبي

الظرفاء. ونوادر الحكماء، وأمثال الخطباء، وخطب وإسالميني،
الحديث، األدب يف إنشاء ولهم القديم، األدب رواة فهم البادية؛ يف كان هذا كل

ذلك. كل عنهم يأخذون العلماء قصدهم لذلك
أدعى األمم من بغريهم امتزاجهم وقلة البادية، يف سكناهم كانت الحق ويف
األدب يف ويسريوا بمآثرهم، ويعجبوا ذوقهم، ويتذوقوا األولني، سبيل يسلكوا ألن
هؤالء فإن إليهم ومن بالفرس وأدباؤهم العراق شعراء تأثر فإن منهاجهم، عىل
القديم، لألدب حية صورة أدبهم وكان اإلسالم، يف وآبائهم الجاهلية يف بآبائهم تأثروا
بن عمر قال األولني. بمعيشة أشبه معيشتهم ونوع األقدمني، آلثار واعية وصدورهم

فيهم!».32 جفاء لوال األعراب، من بالسلف أشبه قوم «ما العزيز: عبد
كبري فيه ليس رصف عربي أدب أدبان؛ العرص هذا يف كان أنه فيه، شك ال فمما
الروح، خفيف — قلنا كما — أدب وهذا املختلفة. األمم ثقافات من وال حضارة، من أثر
غزًال فيه ترى وال بغلمان، تشبيبًا فيه ترى وال كثريًا، خمًرا فيه ترى ال اللفظ، رشيق
تفكري، يف عمًقا فيه ترى ال كما داعًرا، فحًشا وال فاجًرا، فجًرا فيه ترى وال بقيان،
أن عىل يدل مما قال: فقد النَِّمِري؛ قول ذلك يف يعجبني تعبري. يف وفلسفة إمعانًا وال

قصيدة

يُ��َط��لُّ م��ا دم��ه ل��ق��ت��ي��ًال َس��ْل��ِع دون ال��ذي ب��ال��ّش��ْع��ِب إنَّ

.٩٣ :٢ النقد 32
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فيها: قوله األحمر؛ لَخَلف هي وإنما ا رشٍّ لتأبط ليست

األَج��لُّ ف��ي��ه دقَّ ح��ت��ى َج��لَّ ُم��ْص��َم��ئ��لُّ ن��ابَ��نَ��ا م��ا َخ��ب��ٌر

هذا. مثل إىل يتغلغل يكاد ال األعرابي فإن
تأثر وقد ع، املقفَّ وابن مسعدة، بن عمرو كتابة يف تراه كالذي حرضي، آخر وأدب
يحتاج وعذوبته، رقته وال األول روح خفة يف ليس إنه ذوقي ويف كبريًا. أثًرا بالفرس
وأبي بشار، شعر يف تراه وكالذي ليفهمه، االنحراف بعض ينحرف أن إىل فيه الذهن
عاطفة عن ليعرب العربي بها يغنِّي كان التي والقصيدة الُفجر. وفيه العمق فيه نواس؛
واألدب فيها، ويغلو العاطفة صاحبها يتصنع ُمِمّلة، الحرض يف أصبحت بسيطة قوية
حياة عن يعرب أخذ وقوة؛ وشجاعة بطولة من فيها وما البادية حياة يرشح كان الذي
أو مقطعة، مفصولة صغرية جمل من النثر وانتقل ولني، نعومة من فيها وما املدن
ويفصل الحضارة، مرافق بتنوع موضوعها يتنوع كتابة إىل ِشفاًها، تقال قوية خطبة
فأصبح والبيئة، الطبيعة خريج بلسانه يعرب الذي العربي كان وقد ويربط. الكالم فيها
الجملة وعىل واملحابر. والدفاتر الكتب وخريج العلمية، الرتبية وليد بقلمه يكتب الذي
وإذ باديته. يف وذاك حرضه يف هذا االجتماعية، لحياته ِظٌل األدب من النوعني فكال
كذلك أدبهم كان األموي العهد يف مثلها العبايس العهد يف وكانت تتغري، لم البادية كانت
األموي)؛ العراق غري العبايس (فالعراق متغريًا الحرض كان وإذا واحد، واٍد يف يجري
والكتب جديد، وغزل جديدة، أنواع يف فكتابة قبله، عما مختلًفا الحرضي األدب كان

وهكذا. جديدة، اجتماعية حياة تصف األدب يف املؤلفة

أقوى الثاني يف الباعث بل األدب، يف كذلك كان اللغة يف ووضع خطأ هناك كان وكما
مما أكثر الغريب والقصص اللطيف، الشعر يعجبهم األمراء فالوالة األول، يف منه
تسرتعي القصص يف والنوادر ذمها، أو قبيلة لفخر القصائد من والتزيد اللفظ، يعجبهم
هذا كل واملناقب؛ املثالب يف والتوسع قبيلة، أو فرد شأن إلعالء والحكايات األسماع،
أحيانًا العرب من الوضاع هؤالء كان وقد اللغة. يف يجد مما أكثر األدب يف مجاًال يجد
فإذا يل، فرٍس عىل مرة خرجت أحدهما: فقال أعرابيان؛ «تكاذب أحيانًا: العلماء ومن
زلت فما تَنْتبه، لم اللَّيل من ِقطعة فإذا إليها، وصلت حتى فيممتها شديدة، بظلمة أنا
بسهم، مرة ظبيًا رميت لقد اآلخر: فقال فانجابت! َنبهتها حتى بفريس عليها أحمل
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الظبي عال ثم السهم، فتيارس الظبي فتيارس خلفه، السهم فعدل يمنَة الظبي فعدل
هذه مثل عن عبيدة أبا سألت التوزي: قال أخذه!» حتى فانحدر انحدر ثم السهم، فعال
من نصفه رجل كان فتقول: أيًضا، تكذب العجم إن فقال: العرب، أخبار من األخبار

أشبهه.33 وما بهذا العرب فتعارضها رصاص! من ونصفه نحاس،
اسم فوضعوا العرب، خرافات يف فصًال اللغة فقه كتابه يف الثعالبي عقد وقد
بني والِعلبان والسعالة، اآلدمي بني والُغملوق والجنية، اإلنس بني يتولد ملن الخس
واإلنس، املالئكة بني حدث نتاج من كانوا جرهًما أن زعموا ما ذلك ومن وامللك. اآلدمي
ما نتاج هم ومأجوج يأجوج وأن النجل، ذلك مثل من كانت سبأ ملكة ِبلقيس وأن
الراوية، حماد العلماء؛ من بالوضع واشتهر إلخ.34 … الحيوان وبعض النبات بني
العربي األدب كتب ملئوا فهؤالء وغريهم، النسابة، الَكْلِبي بن وِهشام األحمر، وَخلف
من كثريًا روى فحماد والصدق، الحق فيها يتحروا لم وأنسابًا وأخباًرا وقصائد قصًصا،
من له وكان السبع، املعلقات وروى القبائل، وحروب اإلسالميني، وشعر الجاهلية أخبار
األغاني: روى الناس. عىل بها ويعمي األولني، الشعراء يقلد أن بها يستطيع ما املقدرة
بأيام والعلماء الرواة من عدة فيها اجتمع وقد بعيساباذ، املهدي دار يف اجتمع «أنه
باملَفضل فدعا الحاجب، أصحاب بعض خرج إذ ولغاتها، وأشعارها وآدابها العرب
وقد جميًعا، واملفضل حماد ومعه إلينا خرج ثم مِليٍّا، فمكث فدخل الراوية، الضبي
حسني خرج ثم والنشاط، الرسور املفضل وجه ويف والغم، االنكسار حماد وجه يف بان
أنه يعلمكم املؤمنني أمري إن العلم؛ أهل من حرض من معرش يا فقال: معهما، الخادم
يف لزيادته روايته وأبطل شعره، لجودة درهم ألف بعرشين الشاعر حماًدا وصل قد
فمن روايته؛ وصحة لصدقه ألًفا بخمسني املفضل ووصل منها، ليس ما الناس أشعار
فليأخذها صحيحة رواية أراد ومن حماد، من فليسمع محدثًا جيًدا شعًرا يسمع أن أراد

املفضل.»35 عن

الكامل. عن نقال ٢٥٣ :٢ املزهر 33
اليسوعيني. اآلباء من الفصل هذا حذف وقد مرص. طبعة اللغة، فقه ،١١٧ ص 34

التشهري. هذا وسبب الحكاية بقية وانظر ١٧٢ :٥ األغاني 35
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فكنت به عيل فبِخلوا الشعر عنهم ألكتب الكوفة «أتيت يقول: األحمر وخلف
هذا هللا، إىل تائب أنا ويلكم! لهم: فقلت مرضت ثم الصحيح، وآخذ املنحول، أعطيهم

السبب.»36 لهذا العرب إىل منسوبًا فبقي مني، يقبلوا فلم يل، الشعر
يف مكثًرا ووقائعها، وأيامه العرب وأخبار بالنَّسب، عامًلا كان الكلبي وابن
وقد الفهرست. يف النديم ابن عدها مصنًفا، وخمسني مائة عىل تآليفه تزيد التصانيف،
وقال عنه.» يحدث أحًدا أن ظننت ما ونسب، سري صاحب كان حنبل: بن أحمد فيه قال

بثقة.»37 ليس غريه وقال مرتوك «هشام الدارقطني:
رووا؛ ما بنقد العلماء من الثقات وأجهدوا والرواية، العلم أفسدوا الوضاعون هؤالء
يف فشا قولهم ألن أحيانًا، يوفقوا ولم أحيانًا، ُقوا فوفِّ فاسده، من صحيحه يتبينون
الحديث. يف يتساهلوا لم ما واألخبار األدب يف الناس وتساهل البالد، يف وتفرق الناس،

قبل ونصًفا قرنًا (أعني الثالثة القرون هذه يف واألدبي اللغوي العربية األمة نتاج كان
علوم يف وال فلسفة يف ال نتاجها ولكن عظيًما، نتاًجا بعدها) ونصًفا وقرنًا البعثة
واليونان، الفرس دونها كالتي كتب يف محرًرا وليس أدبي، نتاج بل ونحوها، رياضية
يعي كما تعي ال والذاكرة جيل، عن جيل يتناقله النادر، القليل يف إال شفوي هو وإنما
ثروة العموم عىل ولكنها وتبديل. وتغيري وتزيد نقص الثروة هذه عىل فدخل الكتاب،
األمة كموقف موقف ويف الزمن، هذا مثل يف أخرى أمة بثروة قورنت إذا وقيمة كبرية

العربية.
عربي كل أن إليك ليخيل حتى كثرته تدهشك فشعر النواحي؛ متعددة الثروة وهذه
متنوع األغراض، متنوع هو ثم بالكالم، ينطق كما بالشعر ينطق لسانه وأن شاعر،
ضخمة دواوين برد بن ار بشَّ إىل القيس، امرئ من لنا فكان املعاني، متنوع الوزن،
فيه َوتغنَّوا وهجاءهم، فخرهم فيه أودعوا أقله، تجمع ولكن قالوا، ما كل تجمع ال
ووصفوا مليت، ووفاءهم وطن، إىل وحنينهم لوعتهم فيه ووصفوا وشعورهم، بعواطفهم

وحيوانهم. ونباتهم أرضهم، طبيعة

.٢٩٣ :١ خلكان ابن 36
.٢٥٠ :٧ ياقوت 37
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يف القبائل تهييج يف بها يستعينون الشعر، عن َشأْنًا تقل ال الخطب من وثروة
واإلسالم الجاهلية يف بها ويصلون اإلسالم، يف السياسية األحزاب تنظيم ويف الجاهلية،
ولهم وتفريقها، الكلمة وجمع والحرب، السلم يف أفكارهم وبث أغراضهم، تحقيق إىل
أمدهم لليونان، الفلسفة مقام لهم وقامت منها، وأكثروا فيها برعوا وقد والحكم، األمثال

صياغتهم. وحسن مالحظتهم ودقة تجاربهم كثرة بها
يف وأبطالهم الحرب، يف وأبطالهم الكرم، يف أبطالهم عن الكثرية األخبار ولهم

إلخ. … والَكهانة القيافة يف وأبطالهم الوفاء،
ولصوصهم، وعدائيهم وفرسانهم، وحكامهم وأسواقهم، وفودهم القصصعن ولهم

وتخيالتهم. وتشاؤمهم وتفاؤلهم وخرافاتهم، أساطريهم ولهم
ويهودهم وحنفائهم وعباداتهم، وأصنامهم أيامهم، عن الطويلة األخبار ولهم

ونصاراهم.

التثقف الدين من كان حتى وثيًقا، اتصاًال العربية الثقافة به اتصلت اإلسالم جاء وملا
أن ذلك وتقنينها؛ رقيها يف كبريًا عمًال اإلسالم عمل بل وأخبارها، بلغتها والعلم بها،
أكرب اإلسالم فكان لغته، تعلم اإلسالم حسن ومن عربيان، والحديث الكريم القرآن
عىل املسلمون فخاف العربية، يف اللحن دخل بها. والعناية الثقافة هذه نرش عىل البواعث
األعراب، مشافهة عىل النحو وضع وحملهم النحو، فوضعوا لحن إليه يترسب أن القرآن
وكانت يضعونها، والجزم والجر والنصب الرفع يف قاعدة إىل يصلوا حتى عنهم، واألخذ
ووردت القرآن،38 لوال يكون كان وما سيبويه، بكتاب َج تُوِّ كبريًا ومجهوًدا عنيفة حركة
أو لفظ، عن يستفرسون البادية إىل اإلبل أكباد فرضبوا لغوية، ألفاظ والحديث القرآن يف
قرآنيٍّا، لفًظا يفرس ما أحيانًا ففيها األشعار، حفظ إىل ذلك ودعاهم تعبري، عىل يقفون
فيها ودققوا لذلك، واألشعار اللغة رواية من فأكثروا قرآني، تعبري فهم عىل يساعد أو

تلك تفسد أن العلوم أهل وخيش يغايرها، مما إليها أُلقي بما اللغة فسدت «ملا خلدون: ابن قال 38

كالمهم مجاري من استنبطوا املفهوم عن والحديث القرآن فينغلق بها، العهد ويطول رأًسا، امللكة
األشباه ويلحقون الكالم أنواع سائر عليها يقيسون والقواعد الكليات شبه مطردة، امللكة لتلك قوانني

.٤٨٠ مقدمة إلخ. «… منصوب واملفعول مرفوع الفاعل أن مثل باألشباه،
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وراءه ما لوال التحري وذلك الجهد، هذا يبذل كان وما الصحيح، من املوضوع وتحروا
ديني.39 باعث من

يميل، ال ومن يُميل الذي ومن وقريش، تميم تنطق وكيف العرب، بلهجات وُعنوا
القرآن يف ملا واألصيل باْلُمَعرَّب ُعنوا كما القرآن، قراءات لتفهم يبدل؛ ال ومن يبدل ومن

وأصيل. معرب من
القوانني ويستنتجون القواعد، لها يضعون البالغة، يف بَْعُد العلماء بعُض َجدَّ بل

لبالغته.40 وتذوًقا القرآن، يف اإلعجاز ملواضع تفهًما
لثقافة منبًعا وكان بعد. سنبينها وعقلية، روحية لثقافة منبًعا القرآن كان وهكذا

اآلن. إليها أرشنا وعلمية، عربية

وأخبار ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فسرية أحداث، من فيه كان بما اإلسالم يف العربية الثقافة وغنيت
عىل يفد كان وما وقصص، وأدب شعر من تخللها وما والفتوح، والغزوات الخلفاء،
خوارج من دينية مذاهب من تكون وما يقولون، كانوا وما شعراء، من والوالة الخلفاء

ومن ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى رسوله أحب هللا أحب من فإن بعد «أما اللغة: فقه كتابه أول يف الثعالبي قال 39

عىل الكتب أفضل نزل بها التي العربية اللغة أحب العرب أحب ومن، العرب، أحب العربي النبي أحب
«والعربية ويقول: إليها.» همته ورصف عليها وثابر بها ُعِنَي العربية أحب ومن والعرب، العجم أفضل
«… الدين يف التفقه ومفتاح العلم أداة هي إذ الديانة؛ من تفهمها عىل واإلقبال واأللسنة اللغات خري

إلخ.
بلغة هللا أنزله الذي القرآن من الحرف علينا خفي فإذا العرب ديوان الشعر عباس: ابن وقال
َماِل الشِّ َوَعِن اْليَِمنِي ﴿َعِن تعاىل هللا قول عن وسئل منه، ذلك معرفة فالتمسنا ديوانها إىل رجعنا العرب

األَبرص: بن َعِبيد قال الرقاق؛ الحلق عزين قال: ِعِزيَن﴾

ع��زي��ن��ا م��ن��ب��ره ح��ول ي��ك��ون��وا ح��ت��ى إل��ي��ه ي��ه��رع��ون ف��ج��اءوا

بعدها. وما ١٤٩ :١ اإلتقان انظر
جليلة، فوائد عىل منه اطلعت فتحته أنت إذا العلم من باب «وهو البالغة: يف القاهر عبد يقول 40

الفساد من كثري حسم إىل سببًا ووجدته جسيمة، وفائدة عظيًما الدين يف أثًرا له ورأيت رشيفة، ومعاٍن
ص٣٣. اإلعجاز، دالئل بالتأويل.» يتعلق فيما الخلل من أنواع وإصالح التنزيل، إىل يعود فيما
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وانحياز سياسية أحزاب من كان وما أدب، من لذلك كان وما ومعتزلة، ومرجئة وشيعة
األحزاب. هذه إىل والخطباء الشعراء

فرًسا كانوا ومن أصلهم، يف عربًا كانوا من بها ف يَتَثَقَّ عربية، ثقافة كان هذا كل
أسلموا من وخاصة اإلسالمية، اململكة يف كانوا من الجملة وعىل يونانيني، أو روًما أو
عنًرصا بذلك فكانت منها، بطرف وأحاط عرفها، إذا إال النابغ ينبغ كان وما وتعلموا،

العرص. ذلك يف العامة الثقافة عنارص من

يبحثون الثقافة هذه عىل ومواٍل عرب من — نؤرخه الذي عرصنا يف — العلماء هجم
ويسمعون أحيانًا، األمصار وإىل أحيانًا، البادية إىل ويرحلون املتعددة، نواحيها من عنها
عن اللغة يأخذون هل اختلفوا؛ حتى والعامة، والخاصة والصبيان، والنساء للرجال
حاتم أبو مرعاه، يف اإلبل راعي وعىل خبائها، يف املرأة عىل يدخلون ال، أو املجنون
عبد عن يروي والجاحظ يرتاجزون، ِسبية سمعت يقول: واألصمِعي الهيثم، أم يسأل
وكان عروة. بن هشام زوجة املنذر بنت فاطمة عن يروي والواقدي أسد. لبني أسود
ثقافة إىل الغالب يف شفهية لسانية ثقافة من العربية الثقافة تحويل لهؤالء عمل أهم
ينقحونه، ُجِمع ما بعُد العلماء ليتناول األوىل الخطوة هي هذه وكانت تحريرية، كتابية

القواعد. له ويضعون صوابه، من خطأه ويميزون
هذه نواحي من ناحية إىل امليل عليها يغِلب فرقة كل ِفرًقا، العلماء هؤالء وكان
مفردات عليهم غلب وأمثالهم واألصمعي األنصاري زيد وأبو أحمد بن فالخليل الثقافة؛
وغريهم الراوية وحماد األحمر وَخلف الضبي واملفضل بتبويبها. والبدء وجمعها اللغة
والواقدي إسحاق بن ومحمد ذلك. إىل وما واألمثال، واألشعار القصائد جمع عليهم غلب
التاريخية؛ األحداث عن الروايات تدوين إىل مالوا واملدائني عدي بن والهيثم ِمَحنف وأبو
أخبار ويف ذلك، ونحو صفني، ووقعة الجمل، ووقعة العراق، وفتوح الشام، كفتوح
وأمثاله الكلبي وابن والوفود. املنافقني، وأسماء واملغازي، امللوك إىل وكتبه ملسو هيلع هللا ىلص النبي
عاد من األوائل أخبار ويف وموءودات، ومنافرات بيوتات من يتبعها وما باألنساب عنوا

إلخ. … وأسمارهم العرب وأيام والِقداح، واألصنام واملعمرين واآلخرة، األوىل

نختار فلسنا بفروعها، العربية الثقافة هذه يمثل من نختار أن حاولنا فإذا وبعد،
الضبي املفضل وال اللغوية، الناحية إال تمثل فليست كتبه؛ من أيدينا بني وما األصمعي
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وابن الجاحظ كتب وال األدبية، الناحية إال يمثالن ال فهما واألمثال؛ املفضليات وكتابيه
العربية الثقافة يمثل الذي إنما بيانه، سيأتي الثقافة من آخر نوًعا تمثل فإنها قتيبة؛
عرصنا، يف أُلف مما األمايل وليست ثانيًا. القايل أمايل ثم أوًال، الكامل وكتابه «املربد» هو
يف وزمنًا عرصنا، يف زمنًا عاش قد كان وإن والكامل، باملربد ونجتزئ اآلن فلندعها
العرص، ذلك تراث من إلينا وصل كتاب خري ألنه الكامل اخرتنا وقد بعده، الذي العرص
تعلم طريقة ويمثل املختلفة، عنارصها يف العربية الثقافة يمثل هامني؛ شيئني يمثل

فيها. التأليف ومنهج الثقافة لتلك العرص ذلك يف املعلمني

والكامل املربد

كتابه. يهمنا فالذي املربد، ترجمة يف نطيل ال كذلك
من واألزد األزد، من وثمالة ثمالة، قبيلة من األصل عربي يزيد، بن محمد هو
بن زياد األموية،أعانوا الدولة يف كبري أثر لألزديني وكان اليمن. عرب من فهو قحطان؛
وقيس، تميم حلف هو آخر حلًفا يناهضون ربيعة مع وتحالفوا بعده، من وابنه أبيه

الخوارج. يحاربون كذلك، أزدي وهو صفرة، أبي بن املهلَّب بجانب ووقفوا
إمام «وكان واملاِزني، الجرمي عن العلم وأخذ ،٢١٠ سنة بالبرصة املربد ولد
األخبار، مليح بليًغا فصيًحا املحارضة حسن وكان علمها، انتهى وإليه ببغداد، العربية
بغداد يف العلم رياسة يتنازع وكان ولباقة.»41 ظرافة فيه لنوادر، كثريًا يرويه فيما ثقة
املذهب عىل تعلم برصي فاملربد مدرستهما، اختالف نزاعهما أسباب ومن وثعلب، هو
اختالف وبينهما وطريقته، الكويف املذهب عىل تعلم كويف وثعلب وطريقته، البرصي
املربد ظفر وقد إلخ. … اليقاس وما عليه يقاس وما واللغة، والرصف النحو يف كبري
وثعلب البيان، ظاهر اللسان، فصيح اإلشارة، ُحْلو العبارة حسن كان املربد ألن بثعلب؛
بثعلب االجتماع يحب املربد وكان وفصاحته، املربد لباقة يف ليس منكمش متحفظ

يراوغ. وثعلب للمناظرة،
واسع لألخبار، عرصه يف الناس وأحفظ وغريبها، اللغة من كثريًا يحفظ كان
غريه يُْعنى كما وأدب لغة من يروي فيما باألسانيد يُْعنى ال وكان النحو، يف االطالع

.١٣٧ :٧ األدباء معجم 41
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النحو يف ألف املختلفة. العربية الثقافة فروع يف كثرية كتبًا ألف وقد عرصه. علماء من
ورشح الشعر، ورضوب الشعر قواعد ويف القرآن، إعراب يف وألف وغريه، «املقتضب»
وقد الكامل، كتبه وأهم إلخ.42 … وعدنان قحطان ويف ألفاظها، وتخليص العرب كالم

املعتضد. خالفة يف ٢٨٥ سنة ببغداد مات

الكامل كتاب

يثقف لم وهو ظريف، لبق وهو نحوي، لغوي وهو يماني، أزدي عربي، مسلم املربد
كتابه يف لون الكلمات هذه من كلمة لكل كان يظهر. ما عىل العربية الثقافة بغري

ذكرنا. ما لكل تامة صورة فهو الكامل؛
كالم بني ما اآلداب؛ من رضوبًا يجمع ألَّفناه كتاب «هذا الكتاب: صدر يف قال
رشيفة، خطبة من واختيار بالغة، وموعظة سائر، وَمثل مرصوف، وشعر منثور،
أو غريب كالم من الكتاب هذا يف وقع ما كل نفرس أن فيه والنية بليغة، ورسالة
هذا يكون حتى شافيًا، رشًحا اإلعراب من فيه يعرض ما نرشح وأن ُمْستَْغَلق، معنى
صدر يف ويقول مستغنيًا.» تفسريه يف أحد إىل يرجع أن وعن مكتفيًا، بنفسه الكتاب
وانتقال للقارئ، اسرتاحة فيه لتكون يشء؛ كل من الباب هذا يف «نذكر أبوابه: من باب
الهزل من يسري بيشء الجد من فيه ما ونخلط االستطراف، موقع لحسن امَللَل، ينفي
التي الناحية مختاراته يف تغلب فالكاتب النفس.»43 إليه وتسكن القلب إليه ليسرتيح

والرثاء. املوت ذكر من قليًال إال والضحك، والفرح الرسور تبعث
أبي مثل والتابعني؛ الصحابة، أقوال ومن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أحاديث من فيه اختار
يف صيِفي بن كأكثم الحكماء أمثال ومن العزيز، عبد بن وعمر وعيل، وعثمان وعمر بكر
اإلسالم، وصدر الجاهيل الشعر من كثريًا وشعًرا اإلسالم، يف قيس بن واألحنف الجاهلية،
والكتب الخوارج، كأدب دينية ومذاهب تاريخية لحوادث وأدبًا املحدثني، شعر من وقليًال

العلوي. حسن بن هللا عبد بن ومحمد املنصور، جعفر أبي بني دارت التي
من يشء عنه التعبري يف جيد، معنى ثالثة؛ األشياء بني جمع ما يعجبه ما أكثر
برشح يُعنى ثم اختار، ما يورد مشكالته. أو النحو مسائل من ويشء اللغة، غريب

األدباء. ومعجم الفهرست يف ألفها التي الكتب أسماء تجد 42

.٢ :٢ الكامل 43
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عند َلتكثرون «إنكم األنصار: يمدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قول ويورد ونحو. لغة من فيه ما
ويستشهد املختلفة، ومعانيها الفزع لكلمة إال يتعرض فال الطمع.» عند وتقلِّون الفزع

رشحها. نحوية أو لغوية كلمة االستشهاد يف ورد وإذا معنى، كل عىل
نفرق أن األحيان من كثري يف العسري ومن «باب»، بكلمة مختارات بضع كل يُعنِون
خاصة، صبغة ذات مختارات تجمع مستقلة وحدة الباب هذا أن وتدرك وآخر، باب بني
إلينا ليخيل حتى الخوارج، كباب النادر القليل يف إال اللهم اآلخر، الباب يف ما تخالف
دروس جملة أو درس كل يعنون فكأنه «درس»؛ معنى يف يستعملها «باب» كلمة أن
أدب، فيه مختار بأنها إال فيها يتقيد ال له، اتفق حيثما تكون الدرس أو والدرس بباب،

نحو. وفيه لغة وفيه
ومن الحديث من يختار فهو نواحيها؛ جميع يف العربية الثقافة يمثل والكتاب
أبي إىل القضاء يف عمر ورسالة موته، مرض يف بكر أبي كلمة مثل الصحابة، أقوال
حني عيل وكلمة به، أُحيط حني طالب أبي بن عيل إىل عثمان وكتاب األشعري، موىس
يُعنى بابًا يذكر ثم حسان، بن حسان عامله وقتلوا األنْبار، وردت ملعاوية خيًال أن بلغه
الرصف جميل الوصف، حسن اللفظ بني مفهًما، مختًرصا العرب كالم من كان بما فيه

الحطيئة: كقول

ب��ش��ف��ي��ِع ت��أت��ه ال م��اِل��ِه إل��ى ص��ن��ي��َع��ة ف��ي ت��أِت��ِه إن ف��تً��ى وذاَك

عنرتة: وقول

ال��َم��ْغ��نَ��م ِع��نْ��َد وأَع��فُّ ال��وََغ��ى أْغ��ش��ى أنَّ��ن��ي ال��وق��ي��َع��ة َش��ِه��َد م��ن ي��خ��ِب��ْرِك

وبني مستهجنة، وألفاظ قبيحة، رضورة من العرب؛ لبعض ورد ما بني ويقارن
ابن عن فينقل الحكماء كالم من نبذة إىل ينتقل ثم معنى، وأبني لفًظا أوضح هو ما
العفاف ونعد السؤدد، والحلم الجود نعد قريش معرش كنا «إنا يقول: كان أنه عمر
الهيبة، تذهب الضحك كثرة قوله: قيس بن األحنف عن وينقل املروءة. املال وإصالح
عن فينتقل ذلك يف يسرتسل ثم به.» عرف شيئًا لزم ومن املروءة، تذهب املزح وكثرة
بن بالل يهجو لرجل شعر إىل ينتقل ثم ومعاوية، سفيان أبى و مروان، بن امللك عبد
… آخرين نسب ينفي وآخر إياس، بن بجري يمدح الطَّمحان وألبي املحاربي، البِعرِي
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ثم قيس، بن واألحنف ملعاوية العرب حكم من نبذًا فيه يذكر ثالثًا، بابًا ويعقد إلخ.
عامر، ابن ولحرضِمي رجًال، يرثي سعد بني من لرجل مختاًرا فيه يذكر رابًعا بابًا
ببُثَينة، فيه يَُشبِّب جميل قول إىل فجأة وانتقل أهله، أحد من ورثه بمرياث غِبط وقد
باب ذلك بعد ويأتي الغزل، يف الربيع بن للهيثم ثم الغناء، يف ْلت الصَّ أبي بن ألمية ثم

العرب. حكماء كالم من نبذ فيه خامس
الخمر، يف العرب قال ملا فصوله بعض يف يتعرض الكتاب؛ كل النحو هذا وعىل
بن عمر أمثال الوعاظ ووعظ الفخر، يف والفرزدق جرير قال وما السؤدد، يف قالوه وما
األحنف عن فينقل العرب؛ مجالس يف مختاًرا وينقل طالب، أبي بن وعيل العزيز عبد
ما له: قيل وقد صفرة، أبي بن املهلب وعن أطيب؟ املجالس أي سئل: وقد قيس بن
لم مثل: العرب؛ أمثال من نبذة ويذكر الجليس، يف عباس ابن وعن املجالس؟ خري
ما ويذكر أكيس. بماءِ املاء تَِرد وأن ريثًا، تهب عجلة ورب وعظك، ما مالك من يذهب
دار مما لطرف ويعرض الرغد، والعيش اللغة يف قالوه وما الرثاء، يف العرب بعض قاله
الحكمني، بني كان وما الجمل، كوقعة األوىل اإلسالمية الحروب يف الحسن الكالم من
فأعرابي وطرائفه، الغزل ثم والحجاج، ِزياد كخطبة املختارة؛ الخطب من طرًفا ويذكر
وكرمهم وحلمهم العرب دهاء يف وأقوال النحافة، يف ربيعة أبي بن وعمر حبيبته، يشكو
ونوادر وتكاذيبهم، ولصوصهم وعدائيهم وهجاء، مدح من بينهم وما وشجاعتهم،
وتهاجي العشاق، طرائف وبعض وقرصها، لحية وطول وطالقهم، زواجهم يف األعراب
وحاٍد، وحمامة وحمار جمل وصف يف الوصف؛ يف العرب من ورد ما ثم القبائل.
ونوادرهم. وأشعارهم وخطبهم وعقائدهم وحروبهم الخوارج، أخبار يف طويل باب ثم
ماضيه فيما يفعل فيه يجوز ما «باب مثل نحوي؛ بعضها علمية، أبواب وذاك هذا وبني

التشبيه. يف باب مثل بالغي؛ وبعضها العني»، مفتوح فعل
يمثل الكتاب أن عىل نستدل أن بها أردنا الكامل، كتاب إىل الطائر نظرة هذه
أن وعىل الثقافة، هذه اتجهتها التي املختلفة االتجاهات منها ونتبني العربية، الثقافة
الواحد فاملوضوع فردية، ملسائل فردية أنظاًرا كانت العرص ذلك يف املعلمني أنظار
وال الباب يجمع ال آخره، إىل أوله من الكتاب ثنايا يف مفرق العرب، عند كالسؤدد
أبيات تكون أن فأما ونحو، لغة وفيه كان، أيٍّا جميل معنى فيه مختار أنه إال الكتاب،
وال الكتاب، شأن هذا فليس واحد؛ موضع يف ذلك ونحو والرثاء والذم جانب، يف املديح

العرص. ذلك معلمي شأن
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كتابه، يف واضح وذلك العربية، الثقافة اال يثقف لم يظهر ما عىل املربد إن قلنا
مواطن يف ولكن وأردشري بزرِجِمهر عن نقل لقد نادًرا، قليًال إال لغريهم يتعرض فلم
بني كان ما وقص عربي، نظر إليهم نظره ولكن املوايل عن كالم فيه وورد معدودة،
يدعوه إليه العزيز عبد بن عمر أرسل وقد الروم، ملك وأليون األعىل عبد بن هللا عبد
ملك استئذان من كان ما وقص الروم، وملك الشعبي بني كان ما وقص اإلسالم. إىل
قوي واآلخر طويل، أحدهما برجلني الروم ملك إليه فبعث يغالبه، أن يف معاوية الروم
باملسلمني متصلة حوادث ألنها أجنبية ثقافة عىل تدل ال أمور هذه ولكن إلخ، … جسيم

العرب. عن إليه نقلت ما املربد رواها وقد العرب،
العصبية من النوع هذا يمثل الكامل وكتاب يماني، أزِدي عربي املربد إن وقلنا
الصحيح من الكثري ويروي ولليمانيني، لألزد يتعصب فهو صحيًحا، تمثيًال القبلية
اإلسالم»، يف اليمن من األذواء ذكر «باب يعنونه بابًا يعقد فهو شأنهم، إلعالء والسقيم
كخزيمة اإلسالم ويف رعني، وذي نواس وذي َكالع كذي الجاهلية، يف األذواء فيه فيذكر
اليمانية، من سبب املالئكة وبني بينه كان عمن خربًا ويذكر الشهادتني، ذي ثابت بن
قبلها. األرض إىل يهبطوا لم ملك ألف سبعون ملوته هبط األنصاري معاذ بن فسعد
يف وأما الكتاب آخر يف هذا إلخ. … املالئكة غسلته األنصاري عامر أبي بن وحنظلة
وتقلون الفزع عند لتَْكثُرون «إنكم األنصار: يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قول فيختار أوله
قول يف أزديتان) يمانيتان قبيلتان (وهما والخزرج األوس من واألنصار الطمع»، عند
املهاجرين معرش يا منكم لقيت «وَلَما املهاجرين: يف بكر أبي قول ويختار النسابني،
من األمر له يكون أن أنفه وِرم فكلكم خريكم أموركم َولَّيت إني وجعي، من عيل أشد

يظهر: ما عىل لسببني ويطيل الخوارج يف الكالم ويختار دونه.»

أعجمية حركة والشعوبية الشعوبية. كتابه يف ذكر وقد الجاحظ، يعارض فهو (١)
عربي. أدب لهم خلَّص، عرب أكثرهم والخوارج العرب، تناهض

وكان كاملربد، أزدي وهو وبنوه، صفرة أبي بن املهلب الخوارج قاتل والذي (٢)
كتاب يف وهو بقبيلته. إشادة بالخوارج بالتنكيل فاإلشادة املربد، قبيلة األزديون؛ يعاونه
رسول حديث يف حتى بالكذب املهلب رمي «لقد له: ويتأول املهلب شأن يعيل الكامل
جائز. الحرب يف والكذب خدعة، والحرب الحرب، يف كذب إنما أنه يذكر فهو هللا»
أخبار يف ويروي شأنهم، من وترفع املهلب آل تعظم التي باألخبار مملوء والكتاب

همدان: أعىش قول الخوارج
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َق��ْح��ط��اِن م��ن ال��ُغ��رِّ ال��ل��ي��وِث البْ��ِن أس��ب��ابُ��ه��ا أُْك��ِم��َل��ْت ال��م��ك��ارم إنَّ
نَ��ْج��َران ق��رى إل��ى َال��رِّف��اق زاد ُم��ع��ِل��م��ا ال��ح��ق��ي��ق��َة ال��ح��ام��ي ل��ل��ف��ارِس
ِك��ْوم��ان ق��رى إل��ى ال��ع��راَق ي��ح��م��ي ال��ذي ال��ل��ي��ِث ُع��َم��يْ��َرَة ب��ن ال��ح��ارِث
م��ائ��ت��ان44 ف��رس��ان��ه��م م��ن وي��م��وت ب��ط��ع��نَ��ٍة يُ��ص��اب ل��و األزاِرُق وّد

أيديهم، ملكت ملا بذٌل لحي؛ ليست أربع «لألزد قال: أنه عيل عن املربد ويروي
يجبنُون.»45 ال وشجعان غريهم، إىل يحتاجون ال ِعمارة وحي لحوزتهم، ومنع

مركبة، ونظم معقدة مدينة فيها ِكرسوية حياة تمثل الفارسية الثقافة كانت فإن وبعد،
فالثقافة ومساويها. املدنية محاسن وفيها الحضارة، يف املمعنة املدنية مرافق وفيها
وفيها العيش، بساطة فيها التواء، وال فيها تركب ال سهلة بسيطة حياة تمثل العربية
يف جاهليتهم يف عاشوا قوًما تمثل كما ومساوئها، البادية محاسن وفيها القول. بساطة
هو واحد دين يجمعهم ثم باألصنام، ويدينون ويهجون، ويمدحون يفخرون قبيل، نزاع
عصبية من للقديم، أثر فيها حياة يف ويأخذون وعقليتهم، نفسيتهم من فريفع اإلسالم
يف ورغبة وعذابه هللا من وخوف وتقوى، فتوحيد جديد؛ من كثري وفيها ونحوها، قبلية
من وخاصة بأنفسهم، اعتداد وفيها الحاكم، وسلطان الفاتح بعزة شعور وفيها ثوابه،
عليها. ومرنوا دربوها مدنية مرافق يف غريهم عىل واعتماد وسيفهم، لسانهم ناحيتني:
وادخرت والتجديد، التلف وتعاورها قديم من دونت الفارسية الثقافة كانت ولنئ
جاهليتها يف كلها كانت العربية فالثقافة اإلسالمي، العهد إىل يشء منها سلم كتب يف
وبعض القرآن بتدوين عني إنما اإلسالم ويف والرواية، الذاكرة عىل تعتمد شفوية ثقافة
واألدب الجاهيل الشعر يف الحال كان كما أغلبهما فظل واللغة األدب فأما الحديث.
العباسية وأول األموية الدولة آخر كان حتى والرواية، الحفظ طريق من يتناقل الجاهيل،

تدوينه. يف العلماء فأخذ
مسائل يف بحٍث من للعلم؛ الطبيعية باألدوار مرت قد اليونانية الثقافة كانت ولنئ
إىل ووصلت واحد، باب يف وقواعدها املتشابهة للمسائل وجمع وتبويب، فتنظيم متفرقة،

.٢١٠ :٢ الكامل 44
.٣٥ :١ الكامل 45
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فالثقافة اليونان، فالسفة من املتعاقبة األجيال ورتبتها املنطق، هذبها أن بعد املسلمني
من دورها أول يف كانت ونحوها وتاريخ وأدب لغة من نؤرخه الذي عرصنا يف العربية
رأينا كما العرص، ذلك يف املؤلفة اللغة كتب يف الفوىض فنرى والتبويب؛ الرتتيب حيث
كاد. أو عرصنا انتهى أن بعد إال الدور هذا العربية الثقافة تجتز ولم الكامل، كتاب يف
ذلك يف الثقافات أركان من ركنًا كانت العربية فالثقافة يشء من يكن ومهما
عليها، تزد لم إن العنارص، من غريها عن تقلُّ ال عنارصها، من ا هامٍّ وعنًرصا العرص،

الدين. لغة ولغتها الحاكمني، لسان لسانها ألن
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الخامس الفصل

الدينية الثقافات
واإلسالم والنرصانية اليهودية

تنرشها روحية، أخرى ثقافات — التعبري هذا صح إن — املدنية الثقافات هذه بجانب
واليهودية. والنرصانية اإلسالم وأهمها املختلفة، األديان

والنرصانية اليهودية

القرون يف النرصانية أوروبا عن اإلسالمية اململكة يميز مما «إن «ِمتز»: األستاذ يقول
وليست اإلسالم، غري األخرى األديان معتنقي من كبري عدد يسكنها األوىل أن الوسطى؛
سلطان عن خارجة كأنها اإلسالمية، اململكة يف ظلت والِبيع الكنائس وأن الثانية، كذلك
من أكسبتهم وما العهود عىل ذلك يف معتمدة اململكة، من جزءًا تكون ال وكلها الحكومة،
عىل ذلك فأعان املسلمني، بجانب والنصارى اليهود يعيش أن الرضورة وقضت حقوق،
النرصاني أو اليهودي كان الوسطى. القرون يف أوروبا تعرفه ال التسامح من جو خلق
كان البيزنطية اململكة ويف بالقتل. عوقب ارتَد ثم أسلم إن ولكنه بدينه، يدين أن حرٍّا

القتل.»1 أسلم من عقاب

إىل األملانية من «خدابخش» ترجمه الذي اإلسالم» «نهضة متز كتاب من الكلمة هذه لخصنا 1

اإلنجليزية.
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وكذلك تنرصت، إذا إال نرصانية غري يتزوج أن النرصاني عىل تحرم الكنيسة كانت
غري تتزوج أن املسلمة املرأة عىل حرم فقد اإلسالم أما نرصانيٍّا. إال تتزوج ال النرصانية
دينها عىل بقيت وإن نرصانية، أو يهودية كتابية؛ يتزوج أن املسلم للرجل وأحل مسلم،
َوَطَعاُمُكْم لَُّكْم ِحلٌّ اْلِكَتاب أُوتوا الَِّذيَن َوَطَعاُم الطَّيبَاُت َلُكُم أُِحلَّ ﴿اْليَْوَم تعاىل لقوله
كثري فكان اْلِكتَاَب﴾ أُوتُوا الَِّذيَن ِمَن َواْلُمحَصنَاُت امُْلْؤِمنَاِت ِمَن َواْلُمحَصناُت لَُّهْم ِحلٌّ
عىل تبقى من ومنهن تسلم، من ومنهن نرصانيات، أو يهوديات يتزوجون املسلمني من

والنصارى. باليهود املسلمني اتصال أسباب من سببًا هذا وكان دينها،
الحنفية فكان بالكافر، املسلم قتل يف شديد خالف والشافعية الحنفية بني كان وقد
الفريقني بني وكان الشافعي. ذلك يف وخالفهم به، ُقتل ِذميٍّا َقتََل إذا املسلم أن يرون
هللا عبيد أن الحنفية: به احتج مما وكان الفقه. كتب يف مبسوًطا تراه وِحجاج، جدال
نرصانيٍّا، وكان «َجفيَنة» قتل تدبري يف االشرتاك يف اتُّهم أبوه ُقتل ملا الخطاب بن عمر بن
عثمان استخلف فلما عينيه، بني صلب بالسيف عاله وملا وقتله، هللا عبيد إليه فذهب
عبيد (يعني الرجل هذا قتل يف عيل أشريوا فقال: واألنصار. املهاجرين دعا عفان بن
واحدة، كلمة َعىل فيه واألنصار املهاجرون فاجتمع فتق. ما الدين يف َفتَق عمر)، بن هللا
أن عىل دليل واألنصار املهاجرين فإشارة قتله؛ عىل ويحثونه عليه، بالشدة يأمرونه
يفعل؛ بأال عليه أشار العاص بن عمرو ألن ذلك؛ عثمان يفعل ولم بالذمي، يُقتل املسلم

إلخ. … سلطان،2 الناس عىل له ويكون عثمان يتوىل أن قبل كانت الحادثة ألن
املسلم عىل فحكم كافًرا، قتل مسلًما أن القايض؛ يوسف أبي أيام يف وقع وقد

الشعراء: أحد فقال بالَقَود،

ك��ال��َج��اِئ��ِر ال��ع��ادُل وم��ا ُج��ْرَت ب��ال��ك��اِف��ِر ال��ُم��ْس��ِل��م ق��اِت��َل يَ��ا
ش��اِع��ِر أو ال��ن��اس ُع��ل��م��اء ِم��ْن وأْط��راِف��ه��ا ب��ب��غ��داد َم��ْن يَ��ا
��اِب��ِر ل��ل��صَّ ف��األْج��ُر واْص��ِط��ب��روا دي��ن��ك��م ع��َل��ى َوابْ��ُك��وا اْس��تَ��ْرِج��ُع��وا

لؤلؤة، أبي بنت فقتل سيفه جرد أبوه ُقِتل ملا الخطاب بن عمر بن عبيدهللا إن قتيبة: ابن ويقول 2

فهرب قتل، بمن قتله عيل فأراد قتلته، إال أعجميٍّا أدع ال وقال: أعجميٍّا) (رجًال وجفينة الهرمزان وقتل
.٦٢ ،٦١ املعارف صفني: يف فُقِتل معاوية إىل
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ب��ال��ك��اِف��ِر ال��م��ؤِم��َن ِبَ��ق��ت��ِل��ِه يُ��وس��ف أبُ��و ال��دَّي��ِن َع��ل��ى ج��اَر

فتنة، تكون لئال بحيلة األمر يتدارك أن يوسف أبا فأمر الفتنة؛ الرشيد وخاف
القود.4 فأسقط يأتوا فلم وثبوتِها، الذِّمة3 عىل ببينة الدم أصحاب يوسف أبا فطالب

الحرية يف واملقتول القاتل تساوي من فيه بد ال القود أن يرى الشافعي وكان
فال كافًرا مسلم أو عبًدا، حر فقتل إسالم، أو بحرية املقتوَل القاتُل فضَل فإن واإلسالم،

عليه. َقَوَد
الحروب يف ونصارى يهود من الذمة أهل يشرتك أن يصح أنه يرى الشافعي وكان
بأن واستدل ذلك، اإلمام رأى إذا اإلسالمي) الجيش يف يَُجنَّدوا أن (أي املسلمني مع
واستعان أشداء، كانوا َقيْنُقاع بني يهود من بعدد خيرب غزاة يف استعان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
قتال عىل باملرشكني يستعان أن بأس فال مرشك، وهو أمية بن بَصْفوان ُحننَي غزاة يف

لهم.5 يسهم وال لهم ويرضخ طوعا، خرجوا إذا املرشكني،
حيث من اإلسالمية بالحكومة والنصارى اليهود لعالقة هنا نتعرض ولسنا
واملقارنة استقاللهم، ومدى بالخلفاء، الرؤساء وعالقة برؤسائهم، وعالقتهم الرضائب،
كان وكيف النرصانية، املمالك يف واملسلمني اإلسالمية، اململكة يف النصارى حال بني
ونحو املسلمني، بالقضاة وعالقتهم اإلسالمية، األصقاع يف يتقاضون والنصارى اليهود
من لهم كان ما رشح هنا غرضنا وإنما أشبه، السيايس بالتاريخ فهذا الشئون، من ذلك

الثقافة. يف أثر
ذكر فقد كبريًا؛ عدًدا وكانوا اإلسالمية، اململكة يف منترشين والنصارى اليهود كان
هجرية) ٥٦٠ سنة نحو أي ١١٦٥م؛ سنة رحلوا الذين اليهود الرحالة (أحد بنيامني
وكانوا ألف»، ثالثمائة نحو كانوا العرب، غري اإلسالمية اململكة يف اليهود «عدد أن

يظهر. ما عىل خطأ وهو «الدية»؛ األصل يف 3

واملطران الجاثليق دم أن يرون عامتهم أو قضاتنا «إن الجاحظ: قال وقد ،٢١٩ السلطانية األحكام 4
.١٨ رسائل: ثالث وحمزة.» والعباس وعيل جعفر بدم وفاء واألسقف،

أبي عن البغدادي الخطيب روى وقد بالكثري. ليس عطاء يعطيهم لهم؛ يرضخ ومعنى .١٧٧ :٤ األم 5
بغداد، تاريخ املسلمني. مع لهم فأسهم حروبه بعض يف اليهود من قوم معه قاتل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن هريرة

.١٦٠ :٤ جزء
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ويف وواسط، وعكربة واملوصل عمر ابن جزيرة ويف والفرات، دجلة نهر عىل منترشين
وشرياز، وأصفهان همذان يف فارس، بالد من كثري ويف والبرصة، والكوفة والحلة، بغداد
إحداهما «اليهودية»، منهما كل تسمى بلدتان فارس يف وكان وسمرقند، غزنة يف وكانوا
درب فيها وكان يهودي، ألف نحو ذاك إذ ببغداد وكان بأصبهان. واألخرى بجرجان،
هللا عبيد بن هللا عبد محمد أبو منهم املحدثني؛ من قوم إليه نسب اليهود، درب يسمى
أهل من الجزية من يجبى كان الهجري الثالث القرن أوائل ويف اليهودي.6 يحيى بن
عرش ستة منهم يجبى كان الرابع القرن أوائل ويف درهم، ألف وثالثون مائة بغداد
يدفع ممن املسلمني غري من ذاك إذ ببغداد كان من أن عىل يدالن والعددان دينار. ألف
وتكريت الرها مدينة يف النصارى إن حوقل: ابن ويقول ألفا.7 عرش خمسة نحو الجزية

عدًدا. أكثر
نصارى، بغداد يف القصور أطباء وأغلب يهوًدا، الشام يف املاليني أغلب وكان
وقال والصباغة.8 الجلود ودباغة كالصريفة خاصة، حرًفا باحرتافهم اليهود واشتهر
الجوقات، واتخذوا العتاق، والخيل الّشهرية، الرباذين اتخذوا النصارى «إن الجاحظ:
الشاكرية، واتخذوا واملطبقة، اْلُمْلَحم ولبسوا املدبنى، وتحدقوا بالصوالجة، ورضبوا

وعيل.»9 والفضل والعباس والحسني بالحسن وتسموا
اليهود وخاصة األخرى، األديان أهل من كثري املسلمني بني كان حال كل عىل
أبو أنشدنا الجاحظ: قال أصدقاء. منهم اتخذوا بل املسلمون، خالطهم وقد والنصارى،

اليهود: من خالطهم ناس يف الفزاِري ِقنديل بن مسعود صالح

ُم��ِري��ِب ِدي��ٍن م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى ِص��ْدٍق رج��اَل ال��ي��ه��ود ف��ي َوَج��ْدن��ا
ال��ح��ل��ي��ُب خ��ال��ط��ه ال��م��اءِ ِل��م��ثْ��ُل غ��ري��ض وابْ��نَ��ْي إن��ن��ي َل��َع��ْم��ُرك
َك��ُس��وُب أب��ًدا م��اِج��ٍد ِل��َخ��ّل��ة وإن��ي اك��ت��َس��بْ��تُ��ُه��م��ا، َخ��ِل��ي��الِن

يهودية. مادة يف البلدان معجم 6

خرداذبه. عن نقًال متز 7

.١٧ ص النصارى، عىل الرد رسالة يف الجاحظ ذكر وكذلك ،MEZ 8

جمع والشاكرية حرير، غري ولُْحمته حرير، سداه الثياب من نوع وامللحم ،١٨ ص رسائل، ثالث 9

األجري. بمعنى بالفارسية وهي «جاكر»، معرب شاكري
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نصارى وكانوا الحداء، بني من لناس نديًما (وكان األسدي الطَّمحان أبو وقال
فقال: ندامتهم) فأحمد

َوَص��ِدي��ُق نَ��اِع��ٌم ِظ��لٍّ َوَزْوَرَة م��َق��اِت��ٍل ال��َق��ْص��ِر ف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم ك��أْن
ع��ِت��ي��ُق ال��بَ��رُّوَق��تَ��يْ��ِن م��َن ِب��َخ��ْم��ٍر َم��اءَُه أْم��ُزُج ال��بَ��ْط��َح��اءَ أِرد َوَل��ْم
َف��ت��ي��ُق ال��ُم��َداُم ِف��ي��ِه َج��َرى َم��ا إذا ك��أنَّ��ُه ال��ثِّ��ي��اِب َف��ْض��ف��اِض ك��لُّ َم��ع��ي
ُع��روُق ��ال��ح��ات ال��صَّ ال��ُع��ُروق ِف��ي َل��ُه َس��َم��يْ��دع ك��لٌّ اء َوال��َح��دَّ ال��ّص��ل��ب بَ��نُ��و
َويَ��تُ��وُق10 نَ��ْح��َوُه��ْم َق��ْل��ِب��ي َويَ��ْرتَ��اُح أُِح��بُّ��ُه��ْم ن��َص��اَرى َك��اُن��وا َوإْن َوإِن��ي

نواس: أبو ويقول

َع��ْق��ُل11 ل��ه وج��ب��ري��ٌل ع��ي��َس��ى أبَ��ا أِخ��ي َس��أل��ُت
ق��ت��ُل ك��ث��ي��ُره��ا ف��ق��ال تُ��ع��ج��ب��ن��ي ال��رَّاُح ف��ق��ل��ت:
األص��ُل ه��ي أرب��ع��ًة ن اإلن��س��ا ط��ب��ائ��َع رأي��ُت
ِرْط��ُل ط��ب��ي��ع��ة ل��ك��ل ألرب��ع��ة ف��أرب��ع��ة

يشء املسلمني إىل ترسب وقد ثقافة، والنرصانية اليهودية من لكل كان فقد وبعد،
ذلك. بيان فلنحاول منها،

اليهودية

كتاب بأنها ووصفت الكريم، القرآن يف ذكرت وقد التوراة، اليهودية للثقافة منبع أهم
بعد أتى عيىس أن فيه وورد َونُوٌر﴾، ُهًدى ِفيَها التَّْوَراَة أَنَْزْلنَا َّا ﴿إِن املنزلة هللا كتب من
ِمَن يََديِْه بنَْيَ لَِّما ًقا ُمَصدِّ َمْريََم ابِْن ِبِعيَىس آثَاِرِهْم َعَىل يْنَا ﴿َوَقفَّ التوراة يف ملا مصدًقا
َوَموِْعَظًة َوْهًدى التَّْوَراِة ِمَن يََديِْه بنَْيَ لَِّما ًقا َوُمَصدِّ َونُوٌر ُهدى ِفيِه اإلِنِْجيَل َوآتَيْنَاُه التَّْوَراِة
ِفيَها َعَليِْهْم ﴿َوَكتَبْنَا التوراة يف وردْت أحكام بعض عىل القرآن نص وقد لِّْلُمتَِّقنَي﴾.

.٥٢ :٥ الحيوان 10
للرشيد. طبيبا كان النرصاني، بختيشوع بن جرجيس بن بختيشوع بن جربيل هو عيىس أبو 11

297



اإلسالم ضحى

َواْلُجُروَح نِّ ِبالسِّ ن َوالسِّ ِباْألُذُِن َواْألذَُن ِباْألَنِْف َواْألَنَْف ِباْلَعنْيِ َواْلَعنْيَ ِبالنَّْفِس النَّْفِس أَنَّ
أحكامها. بعض فيها وذكر التوراة، إىل كذلك األحاديث يف وأشري ِقَصاٌص﴾،

هللا رسول فَدَعْوا اليهود من نََفر أتى قال: عمر، ابن عن داود أبو روى ما ذلك من
بامرأة زنى منا رجال إن قاسم، أبا يا فقالوا: امِلدراس، بيت يف فأتاهم الَقّف، إىل ملسو هيلع هللا ىلص
فأتى بالتوراة ائتوني قال: ثم عليها، فجلس وسادة ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول فوضعوا فاحكم،
أنزلك.» وبمن بك «آمنت قال: ثم عليها، التوراة ووضع تحته، من الوسادة فنزع بها،

الرجم.12 قصة ذكر ثم شاب، بفتى فأُتي بأعَلِمكم.» «ائتوني قال: ثم
أو كلها إنها قوم فقال ثالثة؛ أقوال عىل التوراة إىل املسلمني أنظار اختلفت وقد
هؤالء وتعرض موىس، عىل هللا أنزلها التي التوراة هي ليست مغرية، مبدلة أكثرها
والفقه الحديث أئمة من أخرى طائفة وذهبت لبعض.13 بعضها وتكذيب لتناقضها،
يف قال البخاري، مذهب وهذا التنزيل، يف ال التأويل يف وقع التبديل أن إىل والكالم
من كتاب لفظ يزيل أحد وليس يزيلون، َواِضِعِه﴾ مَّ َعن اْلَكِلَم ﴿يَُحرُِّفوَن صحيحه:
تفسريه. يف الرازي اختاره ما هو وهذا تأويله، غري عىل يتأولونه ولكنهم تعاىل، هللا كتب
نسِخها عدد يعلم وال ومغاربها، األرض مشارق طبقت قد التوراة أن هؤالء حجة ومن
بحيث النسخ؛ تلك جميع يف والتغيري التبديل عىل التواطؤ يقع أن املمتنع ومن هللا، إال
يحيله ما وهذا واحد منهاج عىل والتغيري مغرية، مبدلة إال نسخة األرض يف يبقى ال
اليهود عىل ا محتجٍّ السالم عليه لنبيه تعاىل هللا بني وقد قالوا: ببطالنه. ويشهد العقل
إىل ثالثة طائفة وذهبت إلخ. … َصاِدِقنَي﴾ ُكنْتُْم إِن َفاتْلُوَها ِبالتَّْوَراِة َفأْتُوا ﴿ُقْل بها:
والتبديل عليه، أنزل ما عىل باٍق أكثرها ولكن يسرية، ألفاظ وغري فيها، زيد قد أنه
ملن الصحيح «الجواب كتابه يف تيمية ابن القول هذا اختار وممن ا. جدٍّ منها يسري يف
عليه إلبراهيم قال وتعاىل سبحانه هللا «إن فيها: جاء بما لذلك ومثّل املسيح، دين بدل
التوراة، لفظ يف منهم زيادة فإسحاق إسحاق.»، واحدك أو بكرك ولدك اذبح السالم:

ذكروها.14 ألدلة

التفسري. وباب االعتصام، وباب التوحيد، باب يف البخاري كذلك انظر 12
بًحثًا فيه بحث وقد والنحل، امللل يف الفصل كتابه يف حزم ابن الرأي هذا إىل ذهب من أشد من 13

إليه. فارجع تناقض من أيدينا بني التي التوراة يف ما عىل التدليل يف وأطال مفصًال،
بعدها. وما ،٤١٥ ص الجوزية، قيم البن اللَّْهفان إغاثة كتاب يف مطوًال ذلك انظر 14
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اليهود، عند املقدسة الكتب كل عىل للداللة كثريًا املسلمون يستعملها التوراة وكلمة
أحيانًا. أنفسهم اليهود يستعملها كما وغريه، الزبور فتشمل

السالم عليه موىس عن تنقل لم ورشوح، ونصائح سنن ذلك بجانب لليهود وكان
وهذا بعد، دونت ثم األجيال، تعاقب عىل ونمت شفاًها، نقلها تُُدوول وإنما كتابًة،
طائفة وهم يقبله من فمنهم بينهم، فيما فيه مختَلف والتلمود بالتَّلمود، املسمى هو

القرائني. طائفة وهم يقبله ال من ومنهم الربانيني،
الَخْلق، أو التكوين سفر األول السفر أسفار؛ فخمسة الدقيق باملعنى التوراة فأما
األلسن، وتبلبل والطوفان، ونوح وأوالدهما، وحواء آدم وقصة العالم، خلق فيه ذكر وقد
يوسف. قصة ثم وعيصو، يعقوب وابنيه إسحاق وابنه السالم عليه إبراهيم قصة ثم

من موىس قصة وفيه مرص، من اليهود خروج أي الخروج؛ يسمى الثاني والسفر
وإيتاء الجبل، موىس وصعود مرص، من إرسائيل بني وخروج وفرعون وبعثته، والدته

األلواح. له هللا
يجوز وما والطهارة الُقربان حكم وفيه األحبار)، (أي الالِويني سفر الثالث والسفر

والحدود. الفرائض من ذلك وغري أكله،
وبني موىس أخبار يف وبعضه الرشائع، يف بعضه العدد، سفر الرابع والسفر

البقرة. وقصة التيه يف إرسائيل
الناموس. إعادة أي التثنية؛ سفر الخامس والسفر

عىل إرسائيل بني استيالء يف وهو يوشع سفر التوراة غري القديم العهد ويف
شمويل أخبار يف األول امللوك أسفار أربعة ثم الحكام)، (أي القضاة سفر ثم فلسطني،
بن سليمان يف والرابع والثالث داود، ذكر يف والثاني طالوت)، (أي وشاول سمويل أو

بعده. من إرسائيل بني ملك ومن داود
من الدين لرجال رشوح مع األوىل، الدينية املناقشات من فمجموعة التلمود وأما
وبعبارة مدنية، وقوانني عقوبات قانون من اليهودية القوانني فيه املتعاقبة، األجيال
وتقاليدهم حياتهم يف اليهود أفكار يسجل والدنيوية. الدينية العالقات تحديد فيه أخرى

الدينية. بنواحيهم الخلقية الشعب نواحي ا تامٍّ مزًجا ويمزج عام، ألف نحو يف
الرابع القرن أوائل يف بجمعه ابتدءوا قرون، ثالثة نحو يف التلمود جمع وقد
“Micgna” امِلَشنا منه األول القسم ويسمى السادس. القرن نهاية نحو يف وتم للميالد،
والقسم األوىل، العربية باللغة كتب وقد القديم، العهد عىل استندت أحكام مجموعة؛ وهو
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وقد — فقهائهم أي — لربانيهم مباحثات ويتضمن “Gemara” الجيمارة يسمى الثاني
اآلرامية. باللغة كتب

والتاريخ والقصص، اليهودي األدب من كثري نسج الدينية الكتب هذه وحول
واألساطري. والترشيع

يف شديد نزاع واملسيحية اليهودية وبني اليونانية، والوثنية اليهودية بني وكان
اليهود من كثري واضطر اليونانية)، الثقافة مراكز (أهم اإلسكندرية يف وخاصة الرشق،
االجتماعية الحياة نوع يف النزاع هذا وكان بها. ويتكلموا اليونانية اللغة يتعلموا أن
نحو وأنظارهم حياتهم يبدلوا أن اليهود من كثري فاضطر الدين؛ ويف الثقافة ويف
يونانية، روايات فيها تمثل التي التمثيل معاهد غشيان يحرمون كانوا اليونانية؛ الحياة
من بحظٍّ يأخذوا أن واضطروا وهكذا. بأس، من ذلك يف يرى ال جديد جيل فنشأ
مع اليونان تعاليم يقبلون حد أي إىل وهي جديدة، مشكلة وواجهوا اليونانية، الثقافة
بني يوفق أن حاول الذي «فيلو» هؤالء أشهر من وكان اليهودية؟ بأصول االحتفاظ
ال مفلسفة، يهودية ذلك من فكان اليوناني، العلم وبني اليهودية، الدينية املعتقدات
واستعمل والرواقيني، أفالطون من «فيلو» اقتبس رصفة. فلسفة وال رصفة يهودية هي
الصعاب وتذليل الدينية، العاطفة إلحياء كله ذلك استخدم ولكنه الفلسفية، املصطلحات
الفلسفة إزاء اليهود بموقف بعد النرصانية الكنيسة انتفعت وقد اليهودية، تواجهها التي

قبلهم.15 اليهود واجه ما واجهوا ألنهم اليهودية؛
بعد مزجت وقانونية، وتاريخية وأدبية دينية ثقافة لليهود كان فقد الجملة، وعىل

اليونانية. بالثقافة
عن الحديث يف جاء العرب؛ من جاورهم من إىل اليهودية الثقافة ترسبت وقديًما
اليهود من الحي هذا مع وثن) أهل (وهم األنصار من الحي هذا «كان عباس: ابن
من بكثري يقتدون وكانوا العلم، يف عليهم فضًال لهم يرون فكانوا كتاب)، أهل (وهم

الحديث. تتمة عليه تدل كما اإلسالم قبيل ذلك وكان فعلهم.»16

.The Legacy of Israel كتاب يف اليونانية والفلسفة اليهودية بني العالقة يف كتب الذي الفصل انظر 15

داود. أبو أخرجه 16
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ويتلونها، املنزلة األخرى الكتب عىل يطلعون األوىل العصور يف املسلمني بعض وكان
وروي الكتب، يقرأ كان فروة بن جيالن واسمه الجلد أبا أن الطبقات يف سعد ابن روى
التوراة ويختم أيام، سبعة كل يف القرآن يقرأ أبي كان قالت: الجلد أبي بنت ميمونة عن
يقال كان يقول: وكان ناس، لذلك ُحِشَد يختمها يوم كان فإذا نظًرا، يقرؤها ستة، يف
يقرءون الكتاب أهل «كان قال: هريرة أبي عن الحديث ويف الرحمة.17 ختمها عند تنزل
تصدقوا «ال ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال بالعربية، اإلسالم ألهل ويفرسونها بالعِربانية التوراة
وإلهكم وإلهنا إليكم، وأنزل إلينا، أنزل بالذي آمنا وقولوا: تكذِّبوهم، وال الكتاب أهل
كتابًا، وتسعني اثنني قرأت «لقد يقول: كان انه منبه بن وهب عن ويروون واحد.»18
ال وعرشون الناس، أيدي ويف الكنائس، يف منها وسبعون اثنان السماء، من أُنزلت كلها
دخل من أهمها: طرق من املسلمني إىل اليهودية الثقافة هذه ترسبت قليل.»19 إال يعلمها
وأمثالهما، منبه بن ووهب األحبار، ككعب اليمن؛ مسلمة وخاصة اليهود، من اإلسالم يف
التابعني، وبعض الصحابة بعض منهم كان كثريون، اليهود من اإلسالم يف دخل وقد
ومنهم قصاص، ومنهم محدثون منهم وكان نؤرخه، الذي عرصنا إىل يتتابعون وظلوا
عبيدة أبا يهودي: أصله ممن هذا عرصنا يف عرفنا من وأشهر أخباريون، ومنهم قراء،

املثنى. بن معمر

باليهود: تأثرت التي املعارف نعرضأنواع واآلن

يف — رأيت كما — يتفقان والتوراة الكريم القرآن أن ذلك القرآن؛ تفسري ذلك فأول
منحى يخالف منحى للقرآن ولكن األنبياء، قصص يف وخاصة املسائل، بعض إيراد
فهو املسائل، جزئيات لتفصيل يتعرض وال الِعظة، مواضع عىل يقترص إنه التوراة؛
أسماء وال فيها، حصلت التي البلدان أسماء وال الوقائع، تاريخ — غالبًا — يذكر ال
إنما الجزئيات، تفاصيل يف يدخل وال الحوادث، بعض يدهم عىل جرت الذين األشخاص

العربة. وموضع املوضوع جوهر يمس ما يتخري

.١٦١ ص أول، قسم ،٧ جزء سعد، ابن طبقات 17

شهادة باب يف فانظره الكتاب أهل سؤال عن وينهى هذا، يخالف آخر حديث أيًضا البخاري ويف 18

الكتاب. أهل
.٣٩٧ :٥ سعد ابن 19
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ما أطولها مواضع يف الكريم القرآن يف وردت فقد آدم؛ قصة مثال لذلك لنأخذ
َرَغًدا ِمنَْها َوُكَال اْلَجنََّة َوَزْوُجَك أَنَت اْسُكْن آَدُم يَا ﴿َوُقْلنَا منها البقرة سورة يف ورد
َعنَْها يَْطاُن الشَّ َفأََزلَُّهَما * الظَّاِلِمنَي ِمَن َفتَُكونَا َجَرَة الشَّ ِذِه ـٰ َه تَْقَربَا َوَال ِشئْتَُما َحيُْث
ُمْستََقرٌّ اْألَْرِض ِيف َوَلُكْم ۖ َعُدوٌّ ِلبَْعٍض بَْعُضُكْم اْهِبُطوا َوُقْلنَا ۖ ِفيِه َكانَا ا ِممَّ َفأَْخَرَجُهَما
ُقْلنَا * الرَِّحيُم التَّوَّاُب ُهَو َُّه إِن ۚ َعَليِْه َفتَاَب َكِلَماٍت رَّبِِّه ِمن آَدُم ٰى َفتََلقَّ * ِحنٍي إَِىلٰ َوَمتَاٌع
ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف َفَال ُهَداَي تَِبَع َفَمن ُهًدى نِّي مِّ يَأِْتيَنَُّكم ا َفِإمَّ ۖ َجِميًعا ِمنَْها اْهِبُطوا

َخاِلُدوَن﴾. ِفيَها ُهْم ۖ النَّاِر أَْصَحاُب ِئَك ـٰ أُوَل ِبآيَاِتنَا َوَكذَّبُوا َكَفُروا َوالَِّذيَن * يَْحَزنُوَن
آدم نهى التي الشجرة لنوع وال الجنة، ملكان يتعرض لم القرآن أن هذا من فرتى
تفصيل من كان ما وال ليزلهما، الشيطان تقمصه الذي الحيوان بني وال منها، األكل عن
… الجنة من خروجه بعد آدم إليها طرد التي للبقعة وال وآدم، تعاىل هللا بني الحوار
وأن رشًقا، عدن يف الجنة أن فأبانت منه، وأكثر ذلك لكل تعرضت التوراة ولكن إلخ.
معرفة شجرة وأنها الحياة، شجرة وأنها الجنة، وسط يف كانت عنها نُِهيا التي الشجرة
الحية من به هللا انتقم ما وذكرت الحية، هو حواء خاطب الذي وأن والرش، الخري
هي بتعبها حواء من وانتقم الرتاب، وتأكل بطنها عىل تسعى جعلها بأن أغوتهما التي
يف جاء ما اليهود ُمْسِلَمة عن ينقلون للقرآن املفرسون فجاء إلخ، … فيحبلها ونسلها
كان الشجرة هذه أن منبه بن وهب عن مثًال الطربي فيحكي رشوًحا، ويضعونه كتبهم،
الحية، جوف يف دخل يستزلهما أن إبليس أراد فلما لخلدهم، املالئكة تأكله ثَمر لها
الحية دخلت فلما هللا، خلقها دابة أحسن من بختية كأنها قوائم أربع للحية وكانت
… وزوجته آدم عنها هللا نهى التي الشجرة من فأخذ إبليس، جوفها من خرج الجنة
إال حمًال تحملني ال فإنك عبدي غررت التي أنت حواء، يا لحواء: هللا قال أكال فلما إلخ،
أنت للحية: وقال مراًرا، املوت عىل أرشفِت بطنك يف ما تضعي أن أردِت فإذا كرًها حملته
بطنك، يف قوائمك تتحول لعنة أنت ملعونة عبدي، غر حتى جوفك يف امللعون دخل الذي
ونقرأ القصة.20 هذه نحو عباس ابن عن وروي إلخ. … الرتاب إال رزق لك يكن وال

قال: أنه األحبار كعب عن ٤:٦٤ الحيوان يف الجاحظ روى وقد بعدها. وما ١:١٨٦ الطربي تفسري 20

عوقبت الحية وأن خصال، بعرش عوقب آدم وأن خصال، بعرش عوقبت حواء أن التوراة يف مكتوب
عن الرواية صحت إن وقال: التوراة، يف ليست ألنها ذلك؛ يف الجاحظ وشك ذكرها، ثم خصال بعرش

جميعها. اليهود كتب يعني كان إنما فإنه كعب

302



الدينية الثقافات

ورشوحها، التوراة يف ما أخذوا أنهم بوضوح لك فيتجىل اآليات هذه عىل الطربي تفسري
ذلك يروون وهم الكريم. القرآن آليات تفسريًا ووضعوها حولها، رويت التي واألخبار
فعلوا وهكذا أخرى. مرة السدي عن أسباط عن إرسائيل وعن تارة، منبه بن وهب عن
علماء اليهود هؤالء كل يكن ولم التوراة. يف وردت ِقصص من القرآن يف ورد ما كل يف
العامة تعرفه ما خلدون ابن يقول كما يعرفون عوام منهم كان بل قني، مدقِّ باليهودية
املنقوالت.21 بهذه التفسري كتب وملئوا ذلك، مثل يف املفرسون وتساهل الكتاب، أهل من
األنبياء قصص أمثال الكتب؛ بها امتألت حتى وتنمو، تكثر اإلرسائيليات هذه زالت وما

للثعلبي.
تاريخه، يف الطربي فعل كما وأنبيائهم إرسائيل بني تاريخ بنقل املسلمون وعني
تاريخ من نُِقَل مما كثريًا أن العلم أثبت وقد املعارف. كتابه يف قتيبة ابن فعل وكما
ينقل منها كثري كان نقلت التي الروايات أن عىل يدل مما صحيح؛ غري إرسائيل بني
يف ما وبني منبه، بن وهب يرويه ما بني يقارن قتيبة ابن ونجد وأشابههم. العوام عن

خالف. من بينهما ما أحيانًا ويبني التوراة،
عند يروي األثري فابن اإلسالمية، املذاهب بعض يف قليل غري أثر لليهود وكان
من وغريه القرآن، بخلق القول إىل داعية كان «أنه دواد: أبي بن أحمد عىل الكالم
وأخذه صفوان، بن الجهم عن برش وأخذ املرييس، برش عن ذلك وأخذ املعتزلة، مذاهب
طالوت عن أبان وأخذه سمعان، بن أبان عن الجعد وأخذه ِدرهم، بن الجعِد عن الجهم
اليهودي األعصم بن لبيد ختنه، عن طالوت وأخذه وختنه، األعصم بن لبيد أخت بن
طالوت، ذلك يف صنف من وأول التوراة، بخلق يقول لبيد وكان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي سحر الذي
ملالك قال أنه الشعبي عن الفريد العقد صاحب وروى الزندقة.»22 فأفىش زنديًقا وكان
يبغضون األمة، هذه يهود فإنها الرافضة، ورشه املضلة، األهواء «أحذرك معاوية: بن
هللا، من رهبة وال رغبة اإلسالم يف يدخلوا ولم النرصانية. اليهود يبغض كما اإلسالم
محبة أن وذلك … طالب أبي بن عيل حرقهم وقد عليهم، وبغيًا اإلسالم بأهل مقتًا ولكن
ال الرافضة وقالت داود، آل يف إال امللك يكون ال اليهود قالت اليهود. محبة الرافضة
حتى هللا سبيل يف جهاد يكون ال اليهود وقالت طالب، أبي بن عيل آل يف إال امللك يكون

.٣٦٧ خلدون ابن مقدمة 21

.٣٦ :٧ األثري ابن 22
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هللا سبيل يف جهاد ال الرافضة: وقالت السماء، من مناٍد وينادي املنتظر املسيح يخرج
السماء. من بسبب وينزل املهدي يخرج حتى

ال واليهود الرافضة، وكذلك النجوم، تشتبك حتى املغرب صالة يؤخرون واليهود
الرافضة، وكذا عدة، النساء عىل ترى ال واليهود الرافضة. وكذا شيئًا، الثالث الطالق ترى
الرافضة وكذلك التوراة، حرفوا واليهود الرافضة، وكذلك مسلم، كل دم تستحل واليهود
الرافضة وكذلك املالئكة، من عدونا هو وتقول جربيل تنتقص واليهود القرآن، حرفت
لحم تأكل ال واليهود طالب، أبي بن عيل يرتك محمد إىل الوحي يف جربيل غلط تقول

إلخ.23 «… الرافضة وكذلك. الجزور
النسخ، يف بحثوا فقد فيها؛ واختلفوا عنها، وبحثوا املسائل، من كثريًا اليهود واجه
ألن النسخ يجوز فال به، وتمت بموىس بدأت وقد واحدة، إال تكون ال الرشيعة إن وقالوا

هللا. عىل البداء يجوز وال بداء األوامر يف النسخ
مثل بالتشبيه تشعر بألفاظ مملوءة التوراة وجدوا ألنهم التشبيه؛ يف وتكلموا
العرش، عىل واالستواء سيناء، طور عىل والنزول جهًرا، والتكلم واملشافهة، الصورة

الرؤية. وجواز
ذلك وجاءهم املوت)، بعد الحياة إىل األفراد بعض رجوع (أي للرجعة وتعرضوا
غاب بعضهم وقال وسريجع، مات إنه وقالوا بعثه. ثم عام مائة هللا أماته عزيًرا أن من

وسريجع.24
فرأينا اليهود، من أسلم عمن املسلمني إىل ترسبت كلها والخالفات األقوال وهذه
ويذهب التوراة. نسخ يف اليهود بحث كما القرآن، يف النسخ جواز يف يبحثون املسلمني
ويخالف فعًال، وقع ذلك أن وإىل النص، دون الحكم نسخ جواز إىل املسلمني جمهور
عىل الكالم (عند الفقه أصول كتب يف املسلمني ونرى األصفهاني. مسلم أبو وقوعه يف
نظرنا وجهة يؤيد مما عليهم.25 ويردون يجادلونهم رأيهم، يف اليهود يناقشون النسخ)
الذي البداء يرى الشيعة بعض ورأينا املسألة، هذه إثارة يف السبب هم اليهود أن يف
الحنفية. بن ملحمد يدعو كان الذي عبيد بن املختار به قال من وأقدم اليهود. أنكره

.٢٦٩ :١ العقد 23
فانظرها. و٨٦، ٨٥ ص والنحل، امللل يف الشهرستاني اليهود عن كلها األقوال هذه حكى 24

.١٨٨ :٢٣ الحاجب ابن أصول انظر 25
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من يحدث ما علم يدعي كان ألنه البداء؛ إىل املختار صار «إنما الشهرستاني: ويقول
بكون أصحابه وعد إذا فكان اإلمام، قبل من برسالة وإما إليه، يوحى ِبوحي إما األحوال
يوافق لم وإن دعواه، صدق عىل دليًال جعله قوَله كونُه وافق فإن حادثة وحدوث يشء
جاز األحكام يف النسخ جاز فإذا والبداء النسخ بني يفرق ال وكان لربكم، بدا قد قال
مسائلهم كثري يف وطبقوه البداء مذهب الشيعة من كثري اعتنق وقد األخبار.»26 يف البداء
باب يفتح ألنه بالبداء.» القول من بأحسن هللا يعبد «ال أئمتهم: أحد وقال التاريخية،

البداء.27 يف املعارضني أقوى اليهود وكان هللا، من العفو طلب يف التوبة
للبحث وضعت فقد التشبيه؛ يف اليهود بني دار ما املسلمني إىل انتقل كذلك
اْلَعْرِش َعَىل أَيِْديِهْم﴾﴿الرَّْحَمُن َفْوَق ِهللا ﴿يَُد مثل بذلك، تُشعر التي القرآنية اآليات
كقوله: الحديث يف ورد وما إلخ. … واِإلْكَراِم﴾ اْلَجالِل ذُو َربِّك َوْجُه اْستََوى﴾﴿َويَبَْقى
فقال أقساًما؛ فيها املسلمون وانقسم الرحمن.» أصابع من إصبعني بني املؤمن «قلب
شيئًا يشبه ال هللا أن قطًعا نعلم أن بعد للتأويل تتعرض وال بذلك نؤمن السلف من قوم
الحشوية الحديث أصحاب من وجماعة الشيعة غالة من جماعة وذهب املخلوقات، من
فحذوا إلخ. … واالستقرار والصعود والنزول االنتقال عليه يجوز إنه وقالوا التشبيه، إىل
إنهم املشبهة: عىل الكالم يف الشهرستاني ويقول اختالفهم. يف اليهود حذو ذلك يف
األخبار يف وزادوا األجسام، صفات يف يتعارف ما عىل ذلك يف الواردة األحاديث أجروا
فإن اليهود، من مقتبس، وأكثرها السالم) (عليه النبي إىل ونسبوها وضعوها، أكاذيب
عىل وبكى املالئكة، فعادته عيناه اشتكت تعاىل هللا يف قالوا حتى طباع فيهم التشبيه
الجديد. الرحل كأِطيِط تحته من ليئِط العرش وإن عيناه، رِمدت حتى نوح طوفان
بني يده ووضع وكافحني، فصافحني ربي «لقيني قال: أنه النبي عن املشبهة وروى
الشبيه كان «ولقد آخر: موضع يف ويقول إلخ.28 «… أنامله برد وجدت حتى كتفي
ألفاًظا التوراة يف وجدوا إذ منهم؛ القرائني يف بل كلهم، يف ال اليهود يف خالًصا رصًفا

ذلك.»29 عىل تدل كثرية

له. بدا من البداء كلمة اشتقت وقد .٥٥ الشهرستاني، 26
املسعودي. واإلرشاف التنبيه يف زكريا بن يحيى حكاية انظر 27

.٣٨ ،٣٧ الشهرستاني، 28
.٣١ ص 29
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النبي أن اليهود عند كان قد اليهود؛ قال ما نحو عىل الرجعة يف الشيعة وقال
(كما اليهودي سبأ ابن فقال والقانون، الدين فيعيد وسيعود السماء، إىل صِعد «إلياس»
يموت وال موته، صدقنا ما مرة ألف بدماغه أتيتمونا «لو عيل: قتل ملا حزم) ابن حكى
كذلك فقالوا الشيعة؛ عند الفكرة هذه ونمت جورا». ملئت كما عدًال األرض يمأل حتى

املنتظر. املهدي يف كذلك قالوا ثم اختفوا، الذين األئمة بعض يف
وأنها اليهود، منبعها كان وغريها، الكالمية املسائل من كثريًا أن هذا من فرتى
شربًا قبلكم كان من َسنن «لتتبعن هللا: رسول قول وحق قالوا. ما مثال عىل قيلت
اليهود هللا رسول يا قلنا: تبعتموهم. ضب جحر دخلوا لو حتى بذراع، وذراًعا بشرب

فمن!» قال والنصارى؟
كثرية آراء وله املرييس، كبرش يهودي، أصل من العقائد يف املتكلمني بعض وكان
بخلق القائلني أشهر من وكان يقتلونه، كادوا حتى أجلها من الناس وكرهه بها، انفرد

القرآن.
أسلم، ثم يهوديٍّا كان القراء أحد موىس بن األعور هارون «أن قتيبة: ابن وروى
كتب ودخلت آدم.»30 يعني بالعربانية إيذام أقرأ كنت هارون: قال األصمعي: قال
لبني قال ِشعياء أن روي كالذي وصلحائهم، أنبيائهم عن تروى يهودية نصائح األدب
املوعظة كثرة عىل تزداد ال وقلوبكم لينًا، الرياضة كثرة عىل تزداد الدابة «إن إرسائيل:
قليل كفاه صلح إذا القلب وإن الطعام، من القليل َكفاه َصلح إذا الجسد إن قسوة، إال
إرسائيل بني يا العجب! أفسده عابد من وكم الريح، أطفأته رساج من كم الحكمة! من
بعمله.»31 حققها من بها وأوالهما رشيكان، وسامعها الحكمة قائل فإن قويل، اسمعوا
وليلة ليلة ألف قصص بعض أن إىل شوفان) (كاألستاذ الباحثني بعض ذهب وقد

يهودي. أصل من
غري وبعضها علميٍّا صحيح بعضها يهودية، ثقافة هناك كانت فقد حال، كل وعىل
وذاك وهذا اليهود، عوام عن أخذ وبعضها بالكتاب، العلم أهل عن أُِخذَ بعضها صحيح.
ويقيم دينه إىل يدعو كل واملسلمون اليهود وتجادل قليل، غري يشء املسلمني إىل منه نفذ

.١٨٠ املعارف 30
القبيل. هذا من كثرية مواعظ وفيه ،٣٥٦ :١ العقد 31
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عن روي ما أقدمها من الجدل، هذا من الكثري الكتب لنا حكت وقد صحته، عىل الحجة
وقال: فأبى يسلم أن ودعته امرأته أسلمت فقد قريظة؛ بني من أوس

ت��َه��ّودي ت��ع��ال��ي ب��ل ال ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت َل��ِق��ي��ت��ه��ا ي��وَم اإلس��الم إل��ى َدَع��تْ��ن��ي
��د م��ح��مَّ دي��ُن ال��دي��ُن َل��ع��ْم��ري ونِ��ْع��م ودي��ِن��ه م��وس��ى ت��وراة َع��ل��ى ف��ن��ح��ُن
يَ��ْرَش��ِد ال��َم��َراش��د أب��واب يُ��ْه��َد َوم��ن دي��ن��ه ال��رٍّش��ادة أن ي��رى ك��الن��ا

بالجرب.32 يقول ومسلم يهودي بني مناقشة من «الغيث» يف فدي الصَّ حكى وكالذي
منه يستمد مناِظِره، بدين علم عىل يكون أن جانب كل تضطر كانت املناقشات هذه كل

الثقافتني. انتشار أسباب من ذلك فكان خصمه، حجة به ويدفع حجته،

النرصانية

السماوية هللا كتب من كتابًا وتعده اإلنجيل، إىل تشري آيات الكريم القرآن يف ورد كذلك
هللاُ َقاَل اِإلنِْجيَل﴾﴿إِذْ َوآتَيْناُه َمْريََم ابِْن ِبِعيَىس يْنَا َوقفَّ ِبُرُسِلنَا آثَاِرِهْم َعَىل يْنَا َقفَّ ﴿ثُمَّ
النَّاَس تَُكلُِّم اْلُقُدِس ِبُروِح أَيَّدتَّك إِذْ َواِلَدِتَك وََعَىل َعَليَْك ِنْعَمِتي اذُْكْر َمْريََم ابَْن ِعيَىس يَا
اإلِْنِجيِل أَْهُل َواإلِْنِجيَل﴾﴿َوْليَْحُكْم َوالتَّْوَراَة َواْلِحْكَمَة اْلِكتَاَب َعلَّْمتَُك َوإِذْ َوَكْهًال اْلَمْهِد ِيف
صحته يف واختالفهم اإلنجيل إزاء املسلمني موقف وكان إلخ. … ِفيِه﴾ هللاُ أَنْزَل ِبَما
االعرتاف عدم يف وغريهما َتيِمية، وابن حزم ابن ذهب بل التوراة، يف كاختالفهم وتحريفه

التوراة.33 يف إليه ذهبوا مما أكثر إىل أيدينا بني الذي باإلنجيل
رشوح، من به أحاط وما اإلنجيل، أهمها دينية ثقافة للنرصانية كان حال كل عىل
أهمها طرق؛ من املسلمني إىل كله ذلك ترسب وقد وأخبار. قصص من عليه زاد وما
قبيلة يف سيما وال قبائلهم، بعض بني انترشت قد النرصانية كانت وقد العرب. نصارى
من كثري يف األثر هذا ونلمس النصارى. من أَسلم من طريق من وكذلك ونجران، تغلب

القرآن. تفسري ذلك فأول النواحي،

.٧٣ :٤ ج 32

تيمية. البن املسيح دين بدل ملن الصحيح والجواب والنحل، امللل يف الفصل انظر 33
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عليه عيىس كقصة اإلنجيل، يف وردت مواضع عىل اشتمل الكريم القرآن أن ذلك
العظة، موضع عىل يقترص موجز، أسلوب — ذكرنا كما — القرآن وأسلوب السالم،
شئت إن اآليات، لهذه رشوًحا والنصارى اليهود مسلمة عن ينقلون املفرسون فجاء
وتفسرياته، اإلنجيل من كثرية رشوًحا ينقل تجده الطربي يف مريم سورة تفسري فاقرأ
زكريا وعن جريج، ابن وعن أسباط وعن منبه بن وهب عن ذلك ينقل حوله، وضع وما
تعداد يف عمران آل سورة يف تعاىل لقوله تفسريه كذلك وانظر زائدة. بن يحيى بن
رَّبُِّكْم ن مَّ ِبآيٍَة ِجئْتُُكْم َقْد أَنِّي اِئيَل إِْرسَ بَنِي إَِىل ﴿َوَرُسوًال السالم: عليه عيىس معجزات
اآلية، … ِهللا﴾ ِبِإذِْن َطرْيًا َفيَُكوُن ِفيِه َفأَنُفُخ الطَّرْيِ َكَهيْئَِة الطِّنِي َن مِّ َلُكم أَْخلُُق أَنِّي
عن سلمة عن حميد ابن عن الطربي ويروي بالخفاش، الطري فيفرس جريج ابن فيأتي
القصص رأينا حتى بعد ذلك وتضخم آخره.34 إىل ذلك كيفية يف قصة إسحاق ابن
وحديث والحواريني، السالم عليهم وعيىس ومريم زكريا، بن ويحيى زكريا عن الطويلة

وأمثاله. للثعلبي،35 األنبياء قصص كتاب يف املائدة
هللا لرسول أحاديث أنها عىل دست اإلنجيل من أقواًال النصارى مسلمة أدخل كذلك

ملسو هيلع هللا ىلص.
«ورجل بحديث: الحديث يف النرصانية عن دخل ِلما جولدزيهري األستاذ مثل وقد
لنا قال وحديث يمينه.» تنفُق ما ِشماله تعلم ال حتى فأخفاها بصدقة تصدَّق
رسول يا تأمرنا فما قالوا: تنكرونها. وأموًرا أثَرًة، بعدي سرتون «إنكم هللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول
متى: إنجيل يف ورد مما أخذ فقد هللاحقكم.» وسلوا حقهم، إليهم «أدوا قال: هللا؟
األغنياء، عىل الفقراء تفضيل يف اإلمعان وكذلك هلل»، هلل وما لقيرص، لقيرص ما «أعطوا
أغنيائها قبل الجنة أمتي فقراءُ «يدخل الحديث: يف ورد وقد نرصاني. نظر هذا فإن
إنجيل يف مثله ورد فقد كالحمام.» بلًها «كونوا حديث: ومثل عام.» بخمسمائة
كالحمام.» وبسطاء كالحيات، حكماء فكونوا ذئاب، وسط يف أرسلكم أنا «ها متى:
«من يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت قال الدرداء، أبي عن داود أبي حديث وكذلك
تقدساسمك، السماء يف الذي هللا ربنا فليقل: له أخ اشتكاه أو شيئًا منكم اشتكى
رب أنت وخطايانا حوبنا لنا اغفر األرض، يف رحمتك كما واألرض، السماء يف أمرك

.١٩٠ :٣ الطربي يف ذلك انظر 34
٤٢٧هـ. سنة الثعلبي تويف 35
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فإنه فيربؤ.» الوجع، عىلهذا منشفائك، وشفاء رحمتك، من رحمة أنِزل الطيبني،
مشهور. نرصاني دعاء

يف دخلت النرصانية األقوال بعض أن يف جولدزيهري لألستاذ موافقتنا مع ونحن
األحاديث كل نسبة عىل وال قال، ما كل عىل نوافقه ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل ونسبت الحديث،
بحتة، نرصانية ليست وتعظيمه الفقر تبجيل نظرة فمثال النرصانية، إىل ذكرها التي
أن لها وطبيعي النظر، هذا ترى وإسالم) ونرصانية يهودية (من اإللهية الديانات فكل
أِلف ما تهاجم وهي املال، ال الصالح العمَل املقياس اتخاذ األديان أركان فمن تراه،
الذاتية، قيمته له الصالح العمل أن يرى فالدين بغناه، اإلنسان تقديرهم من الناس
أفضَل الفقري من األعمال بعض يكون أن طبيعي بل فقري، أو غني من أتى سواء
ومحمد أعظم، ثوابها يكون أن فعدٌل أعظم، الفقري تضحية إذ املالية؛ الخريية كاألعمال
ووردت يكونه، أن إمكانه يف وكان غنيٍّا، يكون أن يشأ ولم الغنى عن عف هللا رسول
أُْخِرُجوا الَِّذيَن اْلُمَهاِجِريَن ﴿ِلْلُفَقَراءِ الصالحني: الفقراء تمجد آيات نِفسه القرآن يف
ِيف بًا َرضْ يَْستَِطيُعوَن ال ِهللا َسِبيِل ِيف وا أُحِرصُ الَِّذيَن وأَْمَواِلِهْم﴾﴿ِلْلُفَقَراءِ ِديَاِرِهْم ِمن
من ذلك اإلسالم أخذ عىل يدل ال الفقر مدح يف والنرصانية اإلسالم فاتحاد األَْرِض﴾
الورِد: بن عروُة قال فقد الفقر، عىل الِغنى يفضل كان العربي إن قالوا: النرصانية،

ال��َف��ِق��ي��ر َش��رُُّه��م ال��نَّ��اَس َرأيْ��ُت َف��إنِّ��ي أْس��َع��ى ِل��ْل��ِغ��نَ��ى َدِع��ي��ِن��ي

الحِطيِم: بن َقيس وهو غريه، عربي قال قد ولكن

َش��َق��اءُ َع��ِم��َرْت َم��ا ال��نَّ��ْف��ِس َوَف��ْق��ُر َغ��ِن��يٌّ م��اَع��ِم��َرْت ال��نَّ��ْف��ِس َغ��ِن��يُّ

بيّّنا ما حكمه واإلسالم اإلسالم، يف فكالمنا قولهم، عىل دليل ذاك وال هذا يف وليس
َمالُُه َعنُْه أَْغنَى يََرْه﴾﴿ما ا َرشٍّ ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل َوَمن يََرُه َخرْيًا ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل ﴿َفَمن
وقصص كثرية، أخبار واليهودية النرصانية يف رويت شك غري من ولكن َكَسَب﴾ َوَما
املسيح «أن اإلحياء يف ُرِوَي كالذي كتبهم، يف املسلمون أدخلها وفضلهم، الفقراء عن
يا وقال: فأيقظه، عباءة، يف ملتف نائم برجل سياحته يف مر وسلم) عليه هللا (صىل
له: فقال ألهلها. الدنيا تركت قد إني مني؟ تريد ما فقال: تعاىل، هللا فاذكر قم نائم
ووجهه لِبنة، رأسه وتحت الرتاب عىل نائم برجل السالم) (عليه موىس ومر إذن». فنم
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فأوحى ضائع! الدنيا يف هذا عبدك يارب فقال: بعباءة، متزر وهو الرتاب، يف ولحيته
الدنيا عنه زويت كله بوجهي عبد إىل نظرت إذا أني علمت أما موىس يا إليه: تعاىل هللا
(عليه موىس وقال الجنة، الغني يدخل بشدٍة وسلم): عليه هللا (صىل املسيح وقال كلها،
فقري.»36 فقري كل فقال ألجلك؟ أحبهم حتى خلقك من أحباؤك من «يارب السالم)
اإلسالم كان فقد خاص؛ بلون املسلمني حياة لونت وأمثالها األخبار هذه أن لنا ويظهر
غنيٍّا عمل، ممن العمل ويقدر الرهبانية. يحب وال الحياة، يف العمل إىل يدعو أصله يف
عىل تحث اإلحياء يف حكي ما مثل من بعد وردت التي األخبار رأينا ثم فقريًا. أو كان
الدنيا، يف العمل صاحبها تَرك وإن العبادة، وحب الغنى، من الهرب هي جديدة، نزعة
اإلسالم. تاريخ من األوىل األيام يف كثريًا نعرفها لم بالرهبانية تكون ما أشبه نزعة وهي
رسول يا رأينا ما قالوا: قدموا فلما َسفر، يف كانوا األشعريني من رفقة أن روي
نرتحل. حتى الليل من قام نزلنا فإذا النهار، يصوم كان فالن من أفضل بعدك هللا

منه. أفضل كّلكم قال: كلنا، قاال: ويكفله؟ له يمهن كان فمن قال:
ذلك يف أولهم من وكان النصارى، بتاريخ املسلمني مؤرخو عني التاريخ ويف
من طرف الطربي تاريخ ويف اإلنجيل. من مقتبسات تاريخه يف ذكر فقد اليعقوبي؛
الطربي: يقول كما وهو جرجيس وخرب الحواريني من طائفة خرب ففيه النصارى، تاريخ
وفيه قصته. يف وأطال عيىس، حواريي من بقايا أدرك فلسطني، أهِل من صالح عبد
األخبار بني كتبوه فيما خلطوا وقد املسعودي. فعل وكذلك إلخ، … الكهف أصحاب خرب
اليهود. تاريخ من نقلوا فيما فعلوا كما األلسنة، عىل املتداولة واألقاصيص الصحيحة،
فتح فقد والنصارى؛ املسلمني بني الدينية املناقشات كانت ذكرنا الذي هذا وغري
بالسيف الحرب هدأت فلما بالنصارى، مملوءة وكانت والعراق، كالشام البالد املسلمون
ذكر إىل ذلك فيضطرهم اإلسالم، إىل يدعون املسلمون كان باللسان. الخصومة بدأت
بحجج، الحجج يقابلون النرصانية رؤساء فكان الدين، هذا صحة عىل والرباهني الحجج
الشام؛ يف يكون ما أكثر وكان األموية. الدولة يف ذلك وكثر كثري، جدل هذا من فنشأ
الرومان يد يف كانت ألنها النصارى؛ من كثري الشام ويف الخالفة، عاصمة دمشق إذ
مناصب يتولون نصارى فيها كان دمشق يف األمويني الخلفاء قصور وألن النصارى.
التمسك شديد نرصانيٍّا كان فقد الدمشقي؛ يحيى عن لنا حكي ما ذلك من كبرية،

إلخ. … بعدها وما ١٥٢ :٤ اإلحياء 36
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للنصارى كتابًا يحيى وألف مروان، بن امللك عبد قرص يف وأبوه هو وعمل بنرصانيته،
املسيح؟ يف تقول ما العربي: لك قال «إذا فيه: جاء ما أمثال من املسلمني؛ دعوة به يدفع
ولريفض القرآن؟ يف املسيح َي ُسمِّ بم املسلم: النرصاني ليسأل ثم هللا، كلمة إنه له: فقل
ألقاها هللا «كلمة يقول: أن إىل سيضطر فإنه املسلم؛ يجيبه حتى بيشء يتكلم أن
غري أو مخلوقة وروحه هللا كلمة هل فاسأله: بذلك أجاب فإن منه.» وروح مريم إىل
قال روح، وال كلمة له تكن ولم كان إذن هللا بأن عليه فلريد مخلوقة قال فإن مخلوقة؟
املسلمني. نظر يف زنديق الرأي هذا يرى من ألن العربي؛ فستفحم ذلك قلت فإن يحيى:
من وأمره، هللا بكلمة وجد أنه بالكلمة املراد بأن االعرتاض هذا عىل ردوا واملسلمون
ُكْن َلُه َقاَل ثُمَّ تَُراٍب ِمن َخَلَقه آَدَم َكَمثِل ِهللا ِعنَْد ِعيَىس َمثََل ﴿إِنَّ قال: واسطة غري
وأن نُْه﴾، مِّ ِبُروٍح ﴿َوأَيََّدُهْم تعاىل كقوله الرحمة، بمعنى فتستعمل الروح وأما َفيَُكوُن﴾
وقد روح، بأنه وصف املَلك نفخة من تكون وإنما األب، نطفة من يتكون لم ملا عيىس
﴿َونََفْخُت آدم: يف هللا وقال عيىس، يف قالوا ما فيه أحد يقل ولم روًحا، جربيل هللا سمى
إَِليَْك أَْوَحيْنَا ﴿َوَكذَِلَك فقال روًحا؛ القرآن وسمى عيىس، يف قال كما رُّوِحي﴾ ِمن ِفيِه
اعرتاض ألنه الدمشقي؛ يحيى اعرتاض يَرد ال وحينئذ قالوا: إلخ. … أَْمِرنَا﴾ ْن مِّ ُروًحا
املسلمني بني جدال هناك كان حال كل عىل و«روح». «كلمة» لفظ ظاهر فهم عىل وارد
حججه. تأليف عىل بها يستعني اآلخر، كتب لقراءة كالٍّ يضطر ذلك وكان والنصارى،
النرصانية الكنائس تجادلت فقد النرصانية؛ للتعاليم ظالٍّ نجد اإلسالمية الِفرق ويف
فرأينا النار،37 عذاب أبدية إنكار إىل اليونانية الكنيسة آباء وذهب العذاب، خلود يف مثًال
فون األستاذ ويذهب أهلهما.38 ويفنى يفنيان والنار الجنة إن يقول: ْصفوان بن جهم
يف يتجادلون كانوا الكنائس آباء ألن النرصانية؛ من نشأت املعتزلة فرقة أن «إىل كريمر
كانوا كما القدر، مسألة يف أخرى وبعبارة ومختار. مجبور اإلنسان وأن اإلرادة، حرية
النصارى طريق من املعتزلة إىل العقائد هذه ترسبت وقد هللا. صفات يف يتجادلون
يحيى األموي العرص ذلك يف باملسلمني احتك من أشهر ومن للشام. املسلمني فتح بعد
وقال: الخري، مصدر هللا أن يف يحيى تكلم وقد Abucara كارا أبو وثيودور الدمشقي،

كريمر. فون 37

.٨٣ :٤ حزم البن الفصل 38
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القدر يف األولون املعتزلة فتكلم الشمس، من الضوء يصدر كما هللا من يصدر الخري إن
النصارى. عن أخذًا هللا صفات ويف

أنفسهم، املسلمني عن صدرت القدر مسألة أن أرى بل الرأي، هذا أرى ال ولكني
﴿َوال تعاىل: قوله مثل الجرب ظاهرها آيات فيه وردت الكريم القرآن أن ذلك سبب وكان
َوإِليِْه َربُُّكْم ُهَو يُّْغِويَُكْم أَن يُِريُد هللاُ َكاَن إِْن َلُكْم أَنَْصَح أَْن أََرْدتُّ إِْن نُْصِحي يَنَْفُعُكْم
ُكلِّ ِيف بْعثَنَا النَّاِر﴾﴿َوَلقْد ِيف َمن تُنِقذُ أَفأَنَْت اْلَعذَاِب َكِلَمُة َعَليِْه َحقَّ تُْرَجُعوَن﴾﴿أَفَمْن
َعَليِْه ْت َحقَّ ْن مَّ َوِمنُْهم هللاُ َهَدى ْن مَّ نُهم َفِمْ الطَّاُغوَت َواْجتَِنبُوا هللاَ اْعبُُدوا أَِن رسوًال ٍة أُمَّ
وأن االختيار، ظاهرة آيات هذا وبجانب َرَمى﴾ هللاَ َوَلِكنَّ َرَميَْت إِذْ َرَميَْت الَلُة﴾﴿َوَما الضَّ
بَُل السُّ تَتَِّبُعوا َوال َفاتَِّبُعوُه ُمْستَِقيًما اِطي ِرصَ َهذَا ﴿َوأَنَّ مثل: عمله؛ عن مسئول اإلنسان
أَْو ُسوءًا يَْعَمْل َفْليَْكُفْر﴾﴿َوَمن َشاءَ ومن َفْليُْؤِمن َشاءَ َسِبيلِِه﴾﴿َفَمن عن ِبُكْم َق َفتََفرَّ
يَْكِسبُُه َفِإنََّما إِثًْما يَْكِسْب َوَمن * رَِّحيًما َغُفوًرا هللاَ يَِجِد هللاَ يَْستَْغِفِر ثُمَّ نَْفَسُه يَْظِلْم
ذلك وكان للقدر، تتعرض كثرية أحاديث ووردت َحِكيًما﴾، َعِليًما هللاُ َوَكاَن ۚ نَْفِسِه َعَىلٰ
«ال ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال: جابر عن روي ما مثل والعراق، للشام املسلمني فتح قبل
ليخطئه، يكن لم أصابه ما أن يعلم وحتى ورشه، خريه بالقدر يؤمن حتى عبد يؤمن
رسول فأتانا الغرقد، ببقيع جنازة يف «كنا قال: عيل عن ليصيبه.» يكن لم أخطأه وما
وقد إال أحد من منكم «ما قال: ثم األرض، بها ينكت فجعل ِمخرصة وبيده ملسو هيلع هللا ىلص هللا
كتابنا؟ عىل نتَّكل أفال هللا رسول يا فقالوا: الجنة.» من ومقعده النار من مقعده كتب
عمل إىل فسيصري السعادة أهل من كان من أما له، خلق ملا ميرس فكلٌّ «اعملوا فقال:
َمْن ا ﴿َفأَمَّ قرأ: ثم الشقاء.» عمل إىل فسيصري الشقاء أهل من كان من وأما السعادة،
من انرصف ملا عليٍّا أن وروي ى﴾39 ِلْليُْرسَ ُه ُ َفَسنُيَرسِّ ِباْلُحْسنَى دَق َوصَّ َواتَّقى أَْعَطى
إلخ، … وقدر؟» بقضاء أكان الشام إىل سرينا عن أخربنا فقال شيخ، إليه قام ني صفِّ

ذلك. أمثال من كثري إىل
أنها ويظهر قديًما، املسلمني عند كانت والقدر القضاء فكرة أن هذا من فنرى
فلم واملجوسية، والنرصانية اليهودية يف كانت فقد تقريبًا، دين كل حول تحدث فكرة
بل األصل؟ نرصانية عدت األخرى؛ الديانات شأن شأنها وكان اإلسالم، يف ظهرت مّلا

القيم. البن والتعليل والحكمة، والقدر القضاء مسائل يف العليل شفاء كتاب هذا يف اقرأ 39
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اليهود مع جدالهم من أكثر كان الفرس مجوس مع جدالهم أن عىل يدلنا املعتزلة تاريخ
النصارى، عىل ال الفرس عىل للرد وضع مذهبهم أصول من كثريًا وأن والنصارى،
نرى لهذا األصل، الخراساني صفوان بن جهم أصحاب الجهمية عىل كان ردهم وأكرب
الديانات أهل من بغريهم تأثروا وإن بحتة، إسالمية األوىل نشأتهم كانت املعتزلة أن
فإذا النزال، موضع املعتزلة عىل تقرتح كانت الديانات هذه إن ناحية فمن األخرى؛
ولكنهم املعتزلة، نازلهما بالجرب قال أو بالتجسيم، اإلسالم دخل الذي املجويس قال
آخر موضوع فهذا األول عرصهم بعد أما والعقل، اإلسالم عىل حججهم يف يستندون

هللا. شاء إن العبايس العرص يف املعتزلة يف الكالم عند سنتناوله

منها الكتب لنا حكت وقد العبايس، عرصنا يف والنصارى املسلمني بني الجدل واستمر
يثريه كان ما لنا تصور فهي النصارى»،40 عىل الرد «يف الجاحظ كرسالة الكثري اليشء
لنا تذكر كما الشبهات. تلك املسلمون به يدفع كان وما شبهات، من واليهود النصارى
املسلمني بني العداوة كانت أجله من الذي والسبب والنصارى، اليهود أخبار من طرًفا
بن هللا عبد أن إلينا ونُقل إلخ. … واليهود املسلمني بني العداوة من أقل والنصارى
اإلسالم، إىل بها يدعوه الكندي إسحاق املسيح عبد إىل رسالة كتب الهاشمي إسماعيل

املأمون.41 عهد يف ذلك وكان النرصانية، إىل يدعوه املسيح عبد عليه فرد
والذبائح،42 القرابني يف النرصاني وبني بينه كان جداًال الحيوان يف الجاحظ وحكى
لكتب والنصارى اليهود معرفة عىل يدل الجدل هذا وكل ذلك. أمثال من كثري إىل

كذلك. والنصارى اليهود لكتب املسلمني ومعرفة حججهم، منها يأخذون املسلمني
عدة: وجوه من العربي األدب إىل للنرصانية ما بعض ترسب األدب ويف

يف ذلك من بأطول ووردت الكامل، هامش عىل الجاحظ رسائل يف باختصار الرسالة هذه وردت 40

فنكل. يوشع نرشها التي وهي للجاحظ، رسائل ثالث مجموعة
عىل املسيح عبد بكالم فاستشهد للبريوني، الباقية اآلثار كتاب يف إليها واإلشارة الرسالة اسم ورد 41

إسماعيل بن هللا عبد كتاب عىل جوابًا ُكتبت الرسالة هذه إن وقال: للقمر، قربانًا لآلدميني الصابئة ذبح
يف الشك كل نشك ولكنا بأوروبا، املسيحية املعارف ترقية جمعية الرسالة هذه طبعت وقد الهاشمي.

ذكرها. موضع هنا ليس ألسباب البريوني رآها التي هي بعينها كلها الرسالة هذه أن
بعدها. وما ١٣٨ :٤ الحيوان 42
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النرصانية، من شيئًا العربي ِشعرهم يف فأدخلوا نصارى، كانوا الشعراء بعض أن (١)
النرصانية من أثر شعره يف ورد فقد «األخطل»؛ األموي العرص يف لذلك مثل أوضح وكان

قوله: مثل

واألْس��تَ��اِر ال��ُح��ُرَم��اِت ِذي وال��ب��ي��ت ج��اِه��ًدا م��وس��ى ب��رّب ح��ل��ف��ُت ول��ق��د
ج��أر ُم��َس��بِّ��ٍح ال��س��م��اءِ ُدوَن ُم��ُس��وُح��ه ع��ل��ي��ه ُم��ْه��تَ��ِب��ٍل وب��ك��ل
األْم��َص��اِر إل��ى ب��ه��ا وألْق��ِذَف��نَّ َم��ْدح��ه ال��خ��ل��ي��ف��ة الب��ن ألح��بِّ��َرْن

يلبسهم بما مرض، دون خاصة كليب إىل ألتخلصن والقربان «والصليِب ويقول:
قال: ملا األخطل أن األثري ابن وروى عاره.»43 ويْلزمهم خزيه

ن��اِق��ع��ا ��ا وُس��مٍّ س��رج��ي��َس وم��اِر ط��ال��ًع��ا وال��ص��ل��ي��َب رأون��ا ل��م��ا
ل��وام��ع��ا راي��اِت��ن��ا وأب��ص��روا داِرًع��ا إال ت��ِح��م��ل ال وال��خ��ي��َل

إلخ. ..
جرير: قال

ُج��م��ه��ورا!؟ َم��نَ��اِك��ٍب ذات َش��ْه��بَ��اءَ ت��تَّ��ق��ي س��رج��س وم��اِر أف��ب��ال��ص��ل��ي��ب

أيضا: وقال

ن��اص��ر م��ن ل��ه��م وم��ا ال��ص��ل��ي��ب، ب��ع��د واب��ِن��ه س��رج��س ب��م��اِر ي��س��ت��ن��ص��رون

يف متأثر هو بل «المانس»، األستاذ الحظ كما قليل، شعره يف النرصانية أثر ولكن
كقوله: بالنرصانية، تأثريه من أكثر باإلسالم إيمانه

وأْس��ت��ار ُح��ْج��ب م��ن ب��م��ك��ة أض��ح��ى وَم��ا ال��ّراِق��َص��اِت ب��رّب َح��َل��ْف��ُت إن��ي

.١٧٣ :٧ األغاني 43
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وتَ��نْ��َح��اِر َوت��ْش��ِري��ٍق نُ��ْس��ٍك ي��وم ف��ي َم��ذَاِرُع��ه��ا اَح��م��رَّت إذا وب��ال��َه��دي
وأبْ��َك��اِر44 ُع��وٍن م��ن ب��ي��ثْ��ِرب وم��ا ُم��َح��لَِّ��َق��ة ش��م��ط م��ن ب��زم��زَم وم��ا

وقوله:

ال��ُح��ُج��ب ذي ال��ب��ي��ت س��ت��ور رّب ب��ال��ل��ه ك��اذب��ٍة غ��ي��َر ي��م��ي��نً��ا َح��ْل��ف��ُت وق��د
ُم��ْخ��تَ��ِض��ِب ال��ب��ْدِن ب��دم��اء ٍج ُم��َض��رَّ يَ��ْح��ِم��لُ��ه ك��ان ب��نَ��ذٍْر ُم��وٍف وك��لِّ

فهو واملسلمني؛ النصارى من حوله من عادات بني مضطرب حياته يف هو كذلك
ويَترسى! بل أخرى ويتزوج امرأته يطلق وهو الصليب، ويعلق الخمر يرشب

منهم وعرف العربي، بالشعر النصارى من كثري يشتهر لم العبايس العرص ويف
الحرية.» أهل من نرصانيٍّا رجًال الشاعر قابوس أبو «كان العمدة: يف وقال قابوس. أبو
أنه ذلك من قليل، شعره من روي ويمنحونه، يمدحهم الربامكة إىل منقطًعا وكان
قصيدة: من فقال الكنيسة، يف العيد يوم يلبسه ثوبًا الربمكي يحيى بن عفر استمنح

ال��ك��ن��ائ��ِس ف��ي ل��ن��ا م��ب��اه��اًة رأي��َت ع��ي��ِدن��ا ي��وَم أب��ص��رت��ن��ا ل��و ال��ف��ض��ل أب��ا
ال��ّط��ي��اِل��س ِخ��ي��ار م��ن ط��يْ��ل��َس��ان ِج��بَ��اب��ك��م م��ن ج��ب��ٍة م��ن ل��ي بُ��ّد ف��ال

الشعر يف أثر كبري لهم وليس قليلون، عرصنا يف شعراؤهم العموم عىل ولكن
منه.45 يقرب ما أو األخطل، مثل لهم يكن ولم العربي،

نقل وما األديار، يف الرهبان عن املواعظ من نقل ما أثًرا ذلك من أكرب كان (٢)
بدير فمررت الشام أتيت بعضهم «قال قتيبة: ابن حكى كالذي النرصانية، الكتب عن
عىل أبكي مسلم، يا فقال: يبكيك؟ ما فقلت: مزاٍد، ِعدال عينيه كأن راهب وبه حرملة
ثم قال: عميل! فيه يحسن لم أجيل من مىض يوم وعىل عمري، من فيه فرطت ما
قتيبة ابن ويقول الروم.»46 بالد يف فقتل وغزا أسلم فقالوا: عنه فسألت ذلك بعد مررت

أبيض رأسه شعر الذي واألشمط الحرم، إىل تهدى النعم والهدي سريه، يف أرسع إذا البعري رقص 44

زوج. لها كان التي النصف املرأة وهي عوان جمع والعون وأسود،
شيخو. لويس لألب اإلسالم» بعد النرصانية شعراء «كتاب ذلك مصداق انظر 45

.٢٩٧ :٢ األخبار عيون 46
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والدود، السوس يفسدها حيث األرض يف كنوزكم تجعلوا «ال اإلنجيل: يف قرأت أيًضا
تكون كنوزكم تكون حيث فإنه السماء، يف كنوزكم اجعلوا ولكن الرساق، ينقب وحيث
تنظروا «ال للحواريني: السالم) (عليه عيىس «قال الفريد: العقد ويف …»إلخ.47 قلوبكم
رجالن، الناس فإنما عبيد، كأنكم أعمالكم يف وانظروا أرباب، كأنكم الناس أعمال يف
فقال: راهبًا رجل العاِفية.»48«ولقي عىل هللا واحمدوا البالء، أهل فارحموا ومعاىف، مبتًىل
وتقرب األمِنية وتباعد اآلمال وتجدد األبدان تخلق الدنيا فقال: الدنيا، لنا صف راهب، يا

ذلك. أمثال من كثري إىل املنية.»49

التناقض؛ أشد متناقضني لشيئني منبًعا كانت األديار هذه أن األمر غريب ومن
يروون املسلمني، زهاد لبعض ومحطٍّا وشئونها، الدنيا عن وبعد وورع لزهد منبًعا كانت
الخليعني مناح كذلك وكانت روينا، كالذي اللذات من الهرب يف أقوالهم الرهبان عن
ذلك يف ويقولون َوَفتياِتها، بفتيانها ويتشببون إليها، يخرجون واألدباء الشعراء من
وأحسنها املواضع، أجمل يف غالبًا كانت األديار أن ذلك الجميل؛ والشعر الخليع القول
قال والرياحني، األزهار فيها وتجمل البساتني، أنواع بها تحيط منظًرا، وأجملها هواء

البحُرتي:

ُم��َع��نَّ��ى ب��ال��غ��اِن��ي��ات وال��َم��ع��نَّ��ى لُ��بْ��نَ��ى ع��ن��د لُ��ب��انَ��ه ��ى تُ��ق��ضَّ م��ا
وأْس��نَ��ى؟ داًرا أش��فُّ أرٍض أيُّ اْرتِ��ي��اًدا ال��ِع��راِق َربْ��َوَة ن��زل��وا
ُق��نَّ��ى َديْ��ر إل��ى ُم��ْح��تَ��لُّ��ُه أش��رف ُم��ْرتَ��بَ��ٌع ال��ع��اق��ول َديْ��ر ب��ي��ن
تَ��َغ��نَّ��ى ال��ح��م��ام وْرُق ع��ل��ي��ه ال��ن��خ��ُل ف��وق��ه م��ن ال��زَّي��ت��وُن ب��اَت ح��ي��ث

ى. مصفَّ جيد ورشاب معتّق، خمر من فيها ما الشعراء عند وشاع

ُق��نَّ��ى ديْ��ر ف��ي ص��اِح��يَ��يْ��ِن نُ��َرى أن وَغ��بْ��نَ��ا ن��ك��ون ك��م��ا ع��ج��ًزا إنَّ

.٢٧٠ :٢ عيون 47

.٣٥٦ :١ العقد 48

.٢٧١ :١ العقد 49
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ُرْدنَ��ا ��ُك ال��ُم��َم��سَّ ذاك وَه��َواُه ل��ي��ًال ال��ُم��َدبَّ��ُج َرْوض��ُه َح��بَّ��ذا
ف��َدنَّ��ا دنٍّ��ا نَ��ان، ال��دِّ َف��َح��وت��ه ف��ي��ه��ا ب��ال��ِم��س��ك ال��س��ل��س��ب��ي��ل َج��َرى ق��د

الحانات. حولها فأنشئوا بالرشاب، األديار شهرة استغلوا الخمارين أن ويظهر
وبساتني للخمارين حانات العذارى دير حول «وكانت العمري: هللا فضل ابن قال
الَكلب: دير يف الخالدي قال سنوية. أعياد األديار لبعض تقام وكانت ومتنزهات.»50
عنده، لإلقامة ورجال نساء النصارى من خلق إليه يخرج السنة من وقت يف عيد «وله
وتُسمع واملجان، الَرفِث أهل إليه ويجتمع فيه، والنزهة إليه للنظر املسلمني من وخلق

الخمور.»51 وترشب الذبائح به وتُذبح املالهي، وأنواع األغاني به
كثريًا، وشعًرا غزيًرا، أدبًا األديار حول فأنشئوا كله، هذا الشعراء من املجان اغتنم

املعتز: ابن قول مثل ممتع، بديع الفنية الناحية من هو

ع��وِدي ِب��ال��ل��ه ��وِس��ي ال��سُّ وَديْ��ر خ وال��َك��ْر ب��ال��َم��ِط��ي��َرِة ل��ي��ال��يَّ ي��ا
خ��ل��وِد ب��غ��ي��ر ل��ك��ن��ه��ا ال��ج��ن��ة م��ن أُن��م��وذَج��اٍت ع��ن��دي ك��ن��ِت
ال��َول��ي��د ق��ت��ُل ك��ان ذاك وع��ل��ى ع��ق��ل��ي ت��ش��رُب وه��ي ال��رَّاح أش��رُب

آخر: وقول

ك��ال��ّده��ان؟ وْردًة ص��ار وق��د ال��دي��ر أس��ف��ل ت��رى م��ا يْ��َر، ال��دَّ ت��رى م��ا
ال��نُّ��ع��م��ان ش��ق��ائ��ِق م��ن ي��رى م��ا ع��ل��ي��ه َش��قَّ ال��ن��ع��م��ان رآه ل��و

وآخر:

ص��وره��ا ال��ذي ال��ل��ُه َف��ت��ن ِب��ي��َع��ٍة ف��ي ص��ورة ف��تَ��ن��ت��ن��ا
��َره��ا ن��ضَّ إن��ه ُح��ْس��ٍن َف��ْض��َل ت��ح��س��ي��ن��ه��ا ف��ي ال��ن��اق��ش زاده��ا

.٢٥٨ /١ األبصار مسالك 50

.٢٥٤ 51
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أب��َص��َره��ا م��ن ع��نْ��َد ِه��ي وك��ذا ف��ت��ن��ة ع��ن��دي ش��ك ال وج��ه��ه��ا
��ره��ا ك��سَّ َع��بَ��ثً��ا غ��ي��ري ل��ي��ت ح��اِس��ٌد ع��ل��ي��ه��ا ل��ل��َق��سِّ أن��ا

يتشببون ومرص والشام العراق شعراء فتجد األقطار، كل يف العادة هذه ورست
البن األبصار ومسالك للشابشتي، الديارات كتاب وتقرأ فيها، وما فيها ومن باألديار
قد وتراهم وسكانها. فيها الشعر من قيل ما كثرة من فتعجب العمري، هللا فضل
مؤدب وطريف ومحتشم مستهرت بني وهم فن، كل وتفننوا مسلك، كلَّ ذلك يف سلكوا
ذلك يف كثريًا يسمعونهما الناس كان لنغمتني مصدًرا األديار كانت وهكذا ماجن. وخليع
مِرحة ونغمة املوت، وارتقاب الحياة من الفرار إىل تعدو زاهدة، حزينة نغمة العرص؛
الذي الوتر عىل يوقع كلٌّ قطراته، من قطرة آخر إىل الكأس احتساء إىل تدعو الهية،

لياله. عىل يغني وكلٌّ يهواه،

املسلمني بعض اتخذ فقد الدينية، والنصارى اليهود عادات بعض املسلمني إىل نفذ كذلك
فيه وقالت بعده، وما العبايس العرص يف عرف السعانني52 فيوم عيًدا، النصارى أعياد

الربيع: بن الفضل بن العباس بن هللا عبد يقوله ما ذلك من كثريًا، شعًرا الشعراء

ق��ت��ل��ي ��ع��ان��ي��ن ال��سَّ ف��ي م��ر إذ رام ش��اِدنً��ا ي��ا
ِم��ث��ل��ي؟! يُ��ْص��ِب��ُح ك��ي��ف أص��ب��ح��ت ك��ي��ف ل��ي ي��ق��وُل

ويقول:

نُ��ْج��ح ل��ه ل��ي��س وم��وع��ًدا ُص��ب��ح ل��ه��ا ل��ي��س ل��ي��ل��ة ي��ا
وال��ذَّبْ��ُح53 ��الُق وال��سُّ م��ي��الُد ال وْع��ده ع��ل��ى م��ّر ش��اِدٍن م��ن
ال��ف��ْص��ح ال��م��وع��د أق��ص��ى وك��ان ب��ه أن��ي ل��و ��ع��ان��ي��ن ال��سَّ وف��ي
وال��ش��حُّ ال��ج��ود ع��ن��ه ي��غ��ِن ل��م ظ��ال��ٍم ع��ل��ى أْس��تَ��ْع��دي ف��ال��ل��ه

بأسبوع. الفصح قبل للنصارى عيد السعانني 52
للنصارى. أعياد والذبح والسالق امليالد 53
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ويقول:

ل��وُم ال��ل��وم ف��إن ال��ل��ْوم ف��دع ك��لُ��وُم ال��ظَّ��ب��ي ال��ق��ل��ب ف��ي إنَّ
ي��دوم! ل��و ن��ع��ي��م م��ن ف��ي��ه ِن��ل��ت وم��ا ال��س��ع��ان��ي��ن ي��وُم َح��بَّ��ذا
ع��ظ��ي��ُم َع��ذْل��ي م��ن ت��رك��ُب ف��ال��ذي ب��ه ِه��ْم��ُت أن أْع��َظ��ْم��َت ت��ك��ن إن
ق��دي��ُم54 داءٌ ف��ذا ال��ل��ْوم َف��دَِع ال��ه��وى س��نَّ م��ن أوَل أك��ن ل��م

ويقول:

ي��غ��ري��ن��ي ف��ال��ل��ْوُم ت��ل��م وال ف��داوي��ن��ي ط��بٍّ ذا ك��ن��َت إن
��ع��ان��ي��ن ال��سَّ ي��وم ش��ادن م��ن ق��ات��ًال ج��وى أب��ق��ت ن��ظ��رة ي��ا

إلخ. ..
والنصارى، لليهود تقليًدا كان مساجد القبور املسلمني اتخاذ أن تيمية ابن ويرى
مساجد، القبور يتخذون كانوا قبلكم كان من «إن مثل: الكثرية؛ األحاديث ذلك يف وروي
يجعل حتى مخلوق يعظَّم أن «وأكره الشافعي: ويقول مساجد.» القبور تتخذوا فال أال
التي البدع من كثريا وعدد الناس.»55 من بعده من وعىل عليه الفتنة مخافة مسجًدا قربه
نحو بالدعاء والتوجه املصابيح، وإيقاد األرضحة، أبنية من القبور زيارة عىل أدخلت
النصارى.»56 دين تضارع التي البدع من األشياء هذه «وكل بقوله: ذلك وختم القبور،
العبايس العرص يف املسلمني إىل ترسب قد أنه ترينا كله هذا إىل فنظرة الجملة، وعىل
والعادات الدينية واملذاهب والحديث، التفسري يف والنرصانية اليهودية من قليل غري يشء

العرص. ذلك يف العامة الثقافة عنارص من عنرصين كانتا وأنهما والتقاليد،

.٨٨ ص اإلسالم، ضحى كذلك انظر 54
بعدها. وما ١٦٠ ص املستقيم، الرصاط اقتضاء كتابه يف تيمية ابن 55

الكتاب أهل عن أخذت التي والتقاليد العادات من كثرية أشياء الكتاب هذا يف عدد وقد ،١٧٥ ص 56

إليه. فارجع واملجوس
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اإلسالم

أصول من به أتى وما إليه، دعا وما اإلسالم تعاليم نبني أن — هنا — غرضنا من ليس
يف اإلسالم تاريخ نبني أن غرضنا وإنما اإلسالم، فجر يف مر قد ذلك فموضع وفروع،

أليق. بموضوعنا فهو العبايس، العرص
اململكة رقعة إىل واألقطار البلدان من كثريًا يضيفوا لم العباسيني أن شك من ليس
فتًحا، أكثر األموي العهد رأينا األموية بالدولة ذلك يف قارناها إذا فنحن اإلسالمية،
الصني، حدود يف كاْشغر، إىل وسمرقند وبخارى السند فتح ففيه لإلسالم؛ نًرشا وأعظم
فلم العلماء، وفيهم الدين، إىل الدعاة فيهم رأينا كما الفاتحون وكان األندلس، وفتحت
وتعليًما اإلسالمية، للدعوة نًرشا أيًضا كان بل فقط، حربيٍّا سياسيٍّا فتًحا الفتح يكن
وتبع إليها، وما العربية للغة وتعليًما اإلسالمية للنظم ووضًعا وفروعه، اإلسالم ألصول
العباسيني أكربهم وكان اإلسالم.57 يف املفتوحة البالد أهل من كبري عدد دخول ذلك
بعض فنجحوا وحدته، عىل ويحافظوا األمويني، عن ورثوه الذي الرتاث عىل يبقوا أن
عىل األجنبية األقطار من يذكر شيئًا يزيدوا لم العموم وعىل أخريًا، وفشلوا أوًال النجاح

اإلسالمية. اململكة
من اإلسالم يف عديد عدد دخول يف كبري أثر للعباسيني كان — هذا مع — ولكن

واألمويني. الراشدين الخلفاء عهد يف فتح مما وغريهم، واملجوس والنصارى اليهود
والقابضون األمر وأولياء السلطان أصحاب هم حيث من العباسيني أن نظري ويف
عمر استثنينا إذا األمويني الخلفاء من أكثر جهًدا الباب هذا يف بذلوا الدولة زمام عىل
متدينني وأفراد وعلماء قواد عمل األموي العهد يف الدعوة نرش كان فقد العزيز؛ عبد بن
هذا من ديني مظهر — غالبًا — األمويني للخلفاء يكن ولم حكومة، عمل منه أكثر
كأنهم إليهم ونظر ظاهرة، دينية صبغة صبغوا فقد العباسيون الخلفاء أما القبيل.
وقوى الديني، باإلجالل الخالفة أحاط من أكرب املنصور جعفر أبو وكان اإلسالم. حماة
القوة ناحية من بل — فحسب — املادية القوة ناحية من ال العبايس، البيت حرمة من

مليون مائة نحو الخطاب بن عمر عهد يف الجزية من يدفع كان العراق أن املؤرخني بعض روى 57

الذميني دخول كثرة من مليونًا ٥٠ نحو إىل مروان بن امللك عبد عهد يف فنقص مليونًا ١٢٠ أو درهم
اإلسالم. يف
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املادي، نفوذهم ضعف ملا العباسيني الخلفاء أن هذا أثر من وكان كذلك. الروحية
السلطة هذه ظلت أيديهم؛ يف القوة من يشء يك ولم الرعية، عىل السلطان وفقدوا
فيستجلبون املادي، السلطان وأصحاب والوزراء واألمراء القواد يستغلها فيهم، الروحية
يف ذلك مظاهر ومن لهم، الروحي وإمدادهم عنهم الخليفة رىض بإعالن العامة رىض
معروفة، تكن لم والشعائر املراسم من بأنواع تحاط للخلفاء البيعة رأينا أن العهد هذا

ذلك. ونحو والعقد، الحل أويل إجماع شأن ويعىل الحرم، يف البيعة وتؤكد
نواٍح من الدين عىل يرشفون جعلتهم الصبغة بهذه العباسيني الخلفاء صبغة
املهدي نرى أنا ذلك من األمويون. كان مما بأكثر الدينية املسائل يف ويتدخلون مختلفة،
ويحث منهم، ظهر من ويعاقب أمرهم، ييل من ويعني الزنادقة، يتعقب سبق كما
ما وذلك سريته، الخلفاء من بعده من ويسري عليهم، الرد يف الكتب وضع عىل العلماء
يف نعرفه لم اتصاًال والعلماء بالقضاة يتصل الرشيد ونرى املهدي. قبل من نعهده لم
واالتصال؛ القرب من األموي الخليفة من كان قاضيًا — مثال — نجد فال األموي، العهد

الرشيد. من يوسف أبو كان ما
كتابه أول يف للرشيد فيقول عرصه، يف الخليفة إىل الناس نظر يوسف أبو ويصور
لهم وجعل أرضه، يف خلفاء األمر والة جعل وعفوه ورحمته بمنه هللا «وإن الخراج:
الحقوق من اشتبه ما ويبني ينهم، فيما األمور من عليهم أظلم ما للرعية ييضء نوًرا
يف تمكن املأمون له فقال ركبتيه، عىل املأمون أمام السنِْدي بن إبراهيم وقعد عليهم.»
يدي بني العبد جلوس إال أجلس وال الخالفة، قدر أضع ال وهللا إبراهيم: فقال قعودك،

مواله!58
الفطر: عيد يوم خروجه ويذكر للمتوكل البحرتي ويقول

ويُ��نْ��َص��ُر ف��ي��ه ال��دِّي��ُن يُ��َح��اُط َل��ِج��ٍب ِب��َج��ْح��َف��ل ف��ي��ه ال��م��ل��ك ِع��زَّ أظ��ه��رَت
األك��ث��ُر ال��َع��دي��ُد ب��ه��ا ي��س��ي��ر ُع��َدٌد غ��دت وق��د ف��ي��ه ت��س��ي��ر ال��ج��ب��اَل ِخ��ْل��ن��ا
تُ��ْزِه��ُر واألِس��ن��ة ت��ل��م��ُع وال��ب��ي��ُض تَ��ّدع��ي وال��ف��وارس تَ��ْص��ِه��ل وال��خ��ي��ُل
أَْغ��بَ��ُر ال��ج��وان��ِب ُم��ْع��ت��ك��ُر وال��ج��و ب��ث��ق��ل��ه��ا تَ��ِم��ي��ُل خ��اش��ع��ة واألرُض

.٦٨ طيفور 58
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ال��ِع��ث��يَ��ُر ذاَك وان��ج��اب ال��ّدج��ى ت��ل��ك ف��ان��َج��َل��ت وج��ه��َك ب��ض��ْوء ط��َل��ْع��َت ح��ت��ى
ت��ن��ظ��ُر وع��ي��ٌن ب��ه��ا إل��ي��ك يُ��وَم��ى ف��إْص��بَ��ٌع ال��ن��اظ��رون ف��ي��ك واْف��تَ��نَّ
ُت��ْك��َف��ُر ال ال��ت��ي ال��ل��ه أنْ��ُع��ِم م��ن ب��ه��ا ف��ازوا ال��ت��ي رؤي��تَ��َك ي��ح��دون
وك��بَّ��ُروا ��ف��وِف ال��صُّ م��ن ط��َل��ْع��ت ��ا ل��مَّ ف��ه��لَّ��ل��وا ال��ن��ب��يَّ ب��ط��ل��َع��ِت��ك ذك��روا
وي��ظ��ه��ُر ع��ل��ي��ك ب��ب��در ال��ه��َدى ن��وَر ًالِب��ًس��ا ال��م��َص��لَّ��ى إل��ى ان��ت��ه��ي��ت ح��ت��ى
ي��ت��ك��بَّ��ُر وال ي��زه��و ال ل��ل��ه م��ت��واض��ع خ��اش��ٍع ِم��ش��ي��ة وم��ش��ي��ت
ال��ِم��نْ��بَ��ُر إل��ي��ك ل��م��ش��ى وْس��ِع��ِه ِف��ي م��ا ف��وق ت��ك��ّل��ف م��ش��ت��اًق��ا أنَّ ف��ل��و
وتُ��ْخ��ِب��ُر ال��م��ب��ي��ِن ال��ح��قِّ ع��ِن ت��نْ��ب��ي ب��ح��ك��م��ة ال��ِخ��َط��اب َف��ْص��ِل م��ن أب��دي��َت
��ُر وت��ب��شِّ ت��ارة ت��ن��ذر ب��ال��ل��ه م��ذَّك��ًرا ال��ن��ب��ي بُ��ْرِد ف��ي ووق��ف��ت
ال��م��ت��ح��يّ��ُر واه��ت��دى ال��ُم��َروِّي ن��ف��ُس وأخ��ل��ص��ْت ال��ج��ه��وُل َع��ِل��َم ل��ق��د ح��ت��ى
تُ��ْخ��َف��ُر ال وِب��ذم��ٍة رب��ه��م م��ن ب��ع��ص��م��ٍة آخ��ذي��َن وراءَك َص��لُّ��وا

من كان ما مع اإلسالم، عىل الدعوة نرش يف الخلفاء نشاط ذلك أثر من وكان
يف يدخلون األخرى امللل أهل من كثريًا رأينا ولذلك للدعوة. وحماستهم الناس حمية
لذلك أسباب — شك غري من — فهناك واحًدا، لدخولهم السبب يكن ولم أفواًجا، اإلسالم

متعددة.
وسهولة ويرسها عقيدته ببساطة وإيمانًا باإلسالم، اقتناًعا يسلم كان من منهم
غري من مسلًما ليعد هللا»؛ رسول محمد هللا إال إله «ال الرجل: يقول أن فيكفي فهمها،

إنسان. أي يد وعىل مكان أي ويف طقوس، وال مراسم
يعاقبة من النرصانية املذاهب أن «من أرنولد األستاذ الحظه ما ذلك عىل وساعد
مما أشد بعًضا بعضها واضطهاد العداء من بينها كان وغريها، وملكانية ونساطرة
والعذاب، االضطهاد هذا من آالف يهرب أن عجيبًا فليس آخر، ودين دين أهل بني كان

الوحدانية.»59 عقيدة هي سهلة عقيدة إىل ويلجئوا
وعىل املسلمني من املتكلمون العرص ذلك يف الدعوة نرش يف — بجد — عمل وقد
ويعللون اإلسالم، يف يبحثون كانوا الذين هم املتكلمني هؤالء أن ذلك املعتزلة؛ رأسهم
كانوا وأمثالهم واملفرسين املحدثني أن حني عىل العقل، طريق من وتعاليمه آراءه

بعدها. وما ٦١ ص ألرنولد، Preaching of Islam انظر 59
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يتسلحوا أن العقل مع تمشيًا املتكلمون فاضطر النقل، طريق من اإلسالم يخدمون
قضاياهم، قوالبه يف يصوغون اليوناني باملنطق فاستعانوا سبيلهم، يف يعينهم ما بكل
اليونانية، الفلسفة كتب بعض وقرءوا بقوانينها، وتقيدوا واملناظرة الجدل آداب وعرفوا
البرصة ورد فلما الفالسفة، كتب من يشء يف نظر قد كان النَّظَّام «أن املرتىض فيذكر
العالف. الهذيل أبي إىل علمه يسبق لم ما الكالم لطيف من أورد قد أنه يرى كان
فيه لترصفه به إال قط متشاغًال يكن لم أنه إيل فخيل ذلك، يف الهذيل أبا فناظرت قال

فيه.»60 املناظرة يف وحذقه
فقال أرسططاليس، ذكر الربمكي يحيى بن جعفر «إن آخر: موضع يف ويقول
أيما فقال: تقرأه؟ أن تحسن ال وأنت كيف جعفر فقال: كتابه، عليه نقضت قد النظام:
فشيئًا شيئًا يذكر اندفع ثم أوله؟ إىل آخره من أم آخره، إىل أوله من أقرأه أن إليك أحب
وتبحروا األخرى الديانات كتب يف نظروا ثم جعفر.»61 منه فتعجب عليه وينقضه
وتفسريهما.»62 واإلنجيل القرآن يحفظ كان النظام «إن أيًضا: املرتىض فيقول فيها،
وماِرقة الشيعة غالية بكالم أعلم أحد «ليس فقال: عطاء بن واصل رجٌل ووصف
وبعد منه.»63 عليهم والرد املخالفني وسائر واملرجئة والدهرية الزنادقة وكالم الخوارج،
بعملني؛ وقاموا امليدان يف نزلوا اإلعداد هذا أنفسهم املعتزلة) (وخاصة املتكلمون أعد أن
عليهم، ويردون يجادلونهم لهم املخالفة اإلسالمية األخرى الطوائف نازلوا أنهم أحدهما:
الرافضة، تنازل واملعتزلة املجِربة، تحارب فاملعتزلة الخاصة؛ عقائدهم إىل ويدعونهم
والعقاب، الثواب ويف التجسيم، ويف هللا صفات ويف واالختيار، الجرب يف جميًعا تجادلوا
وثانيهما: محله. الوضع هذا وليس الجدال، هذا من الكثري اليشء الكتب لنا وروت
اإلسالم، إىل ودعوتهم ونصارى، ويهود مجوس من األخرى الديانات ألهل منازلتهم
إىل يدعون مانوية العنف؛ من يكون ما أشد عىل عرصنا، يف عنيفة الحركة هذه وكانت
كذلك. ونصارى ويهود بالحجج، ويأتون اإلسالم ويهاجمون محاسنه، ويظهرون دينهم
استطاعوا الذين إنما بمناهضتهم، يقوموا أن يستطيعون وأمثالهم املحدثون يكن ولم

.٢٦ ص واألمل، املنية 60
.٢٩ ص 61

.٢٩ ص 62

.١٨ ص 63
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إىل طلب السند ملك «أن املرتىض حكى املتكلمون، هم به للقيام أنفسهم وانتدبوا ذلك
ألن متكلًما؛ ال قاضيًا إليه الرشيد فبعث الدين يف يناظره من إليه يبعث أن الرشيد
سمنيٍّا السند ملك فانتدب الكالم، علماء وحبس الدين يف الجدال منع قد كان الرشيد
قال: القادر؟ هو هل معبودك عن أخربني القايض: السمني فسأل القايض ليجادل
الكالم، علم من املسألة هذه القايض: فقال مثله؟ يخلق أن عىل قادر أفهو قال: نعم.
ملك وكتب دينهم. أعلمتك كنت قد للملك: السمني فقال ينكرونه. وأصحابنا بدعة وهو
يناضل من الدين لهذا أليس وقال: صدره، وضاق قيامته فقامت الرشيد إىل بذلك السند
منهم وجماعة الدين، يف الجدال عن نهيتهم الذين هم املؤمنني، أمري يا بىل قالوا: عنه؟!
صبي فقال املسألة؟ هذه يف تقولون ما قال حرضوا فلما أحرضوهم فقال: الحبس. يف
مثل يكون ال واملحدث محدثًا، إال يكون ال املخلوق ألن محال؛ السؤال هذا بينهم: من
يقال أن استحال كما يقدر، ال أو مثله يخلق أن عىل يقدر يقال أن استحال فقد القديم؛
ال إنه فقالوا: الصبي. بهذا إليه وجهوا الرشيد: فقال جاهًال. أو عاجًزا يكون أن يقدر
السلمي عباد بن معمر فاختاروا غريه. اختاروا فقال: هذا، غري عىل يسألوه أن يؤمن

الطريق.»64 يف َفسم املعتزلة) شيوخ (من
هؤالء علماء عرف كما واسعة، معرفة والنرصانية واليهودية املانوية املعتزلة عرف
فأسلم مخالفيه، عىل والرد دينه إىل الدعوة يف الجهد فريق كل وبذل اإلسالم، الطوائف
املعتزلة) (شيخ العالف الهذيل أبي يد عىل أسلم إنه املرتىض يقول كثريون. يديهم عىل
بميالس، يعرف كتابًا الهذيل ألبي «إن خلكان: ابن ويقول رجل.65 آالف ثالثة من أكثر
الهذيل أبي بني جمع أنه إسالمه سبب وكان فأسلم، مجوسيٍّا رجًال ميالس وكان
وحكى ذلك.»67 عند ميالس فأسلم الهذيل، أبو فقطعهم66 الثنوية من وجماعة املذكور،
يحرتق؛ ال خشب من عنقه يف الذي الصليب أن عىل راهن نرصانيٍّا ا قسٍّ «أن الجاحظ
غري من ناًسا بذلك يفتن وكاد عليه، صلب السالم عليه املسيح كان الذي العود من ألنه
فكانت بكرمان، تكون عود بقطعة فأتاهم املتكلمني، بعض له فطن حتى النظر أهل

.٣١ ص واألمل، املنية 64
.٢٦ ص 65

العرص. ذلك يف كثريًا املعنى يف قطعهم كلمة استعملت وقد الحجة، ألزمهم يعني 66

.٦٨٥ :١ خلكان ابن 67
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بلغه حداثته يف الهذيل أبا «أن أماليه يف املرتىض وحكى صليبه.»68 من النار عىل أبقى
بي امض عم يا لعمه: فقال متكلميها، من جماعة وقطع البرصة، قدم يهوديٍّا رجًال أن
أفحمه.»69 حتى به زال وما إليه فذهب ذلك، يف عليه وألح أكلمه. حتى اليهودي هذا إىل
الدعوة يف أنه والظاهر الدعوة، يف كتابًا ألف فيما أّلف واصًال أن خلكان ابن ويذكر
يف رسالة يؤلف الجاحظ أن قبل رأينا وقد االعتزال. مذهب إىل الدعوة أو اإلسالم، إىل
يزدانبخت إىل أرسل املأمون أن النديم: ابن ويرى عليها، ويرد حججهم يذكر النصارى،
له فقال املتكلمون، فقطعه أمنه، أن بعد الري من فأحرضه املانوية)، رؤساء (أحد
فقال شأن! ولك لنا لكان األمان من إياك أعطيناه ما فلوال يزدانبخت يا أسلم املأمون:
يجرب ال ممن ولكنك مقبول، وقولك مسموعة املؤمنني أمري يا نصيحتك يزدانبخت: له
الغوغاء، من «عليه خوفا حَفظة به ووكل أجل، املأمون: فقال مذاهبهم. ترك عىل الناس

لسنًا.»70 فصيًحا وكان
والحجج العقل طريق من اإلسالم إىل يدعون الذين العقليني هؤالء وبجانب
والحياة النبيل، والخلق الطاهرة، السرية طريق من اإلسالم إىل يدعو من كان املنطقية؛
أسلم إنه «قيل خلكان ابن حكى ما ذلك ومن املثل، طريق من داعيًا فكان الصالحة،
من أو واملجوس.»71 واليهود النصارى من ألًفا عرشون حنبل بن أحمد مات يوم
نرصاني غالم املسجد يف حلقته عىل يقف الجنيد القاسم فأبو والتصوف، الوعظ طريق
عىل أسلم وقد مؤثًرا، واعًظا الجوزي بن الفرج أبو كان العرص هذا وبعد ويسلم،72

كثريون. يده
الدينية للصبغة اإلسالم إىل الدعوة يف الخلفاء أنشط من العباسيون الخلفاء وكان

قبل. رشحناها التي
وهو اإلسالم، إىل يدعون املتكلمون، فحوله ذلك، عىل أحرصهم من املأمون وكان
وأرشثوسنَه، السعد أغزى املأمون استخلف «ملا قال: البالذِري روى دعوته. ينرش بجنده

.٩٥ :٥ الحيوان 68
.١٢٤ :١ املرتىض أمايل يف بطولها الحكاية انظر 69

.٣٣٨ الفهرست 70
.٢٣ :١ خلكان ابن 71
.١٦٥ :١ خلكان ابن 72
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مقامه أيام بالغارات بالحروب عليهم وألح الجنْد، َفرغانة، أهل من عليه انتقض ومن
اإلسالم إىل بالدعاء يكاتبهم إليهم الخيول ترسيته مع وكان ذلك، وبعد بخراسان
عىل عماله إىل يكتب — هللا رحمه — املأمون «وكان وقال: فيهما.» والرتغيب والطاعة،
ويوجه النهر، وراء ما أهل من واإلسالم الطاعة عىل يكن لم من غزو يف خراسان
وأسنى رشفه بابه وردوا فإذا برغبة ويستميلهم الديوان، يف رغب ملن فيفرضون رسله
شهود جل صار حتى ذلك مثل عىل فكان باهلل املعتصم استخلف ثم وأرزاقهم، صالتهم
وغريهم، الشاش، وأهل واألرشوسنه السعد من النهر وراء ما أهل جند من عسكره

هناك.»73 من عىل اإلسالم وغلب بابه ملوكهم وحرض
بغداد، إىل بحمله املأمون فأمر فارتد، فأسلم نرصانيٍّا خراسان من رجل وكان
االختالف كثرة من رأيت ما أوحشني املرتد: فقال اإلسالم؟ من أوحشك الذي ما فسأله:
الجنائز، وتكبري اآلذان، يف كاالختالف أحدهما اختالفني؛ لنا فإن املأمون: قال دينكم! يف
واختالف القراءات، ووجوه الترشيق، وتكبري األعياد، وصالة التشهد يف واالختالفات
من وتخفيف وتوسعة تخيري هو إنما باختالف، هذا وليس ذلك، إىل وما الفتيا، وجوه
يتعايرون ال مثنى، وأقام مثنى أذن من يؤثِّم لم فرادى وأقام مثنى أّذن فمن املحنة،
االختالف كنحو اآلخر واالختالف بيانًا. عليه وتشهد عيانًا، ذلك ترى أنت يتعايبون، وال
التنزيل، أصل عىل إجماعنا مع ملسو هيلع هللا ىلص، نبينا عن الحديث وتأويل كتابنا، من اآلية تأويل يف
ينبغي فقد كتابنا؛ أنكرت حتى هذا، أوحشك الذي كان فإن الخرب، عني عىل واتفاقنا
تنزيله، عىل كاالتفاق تأويله عىل متفًقا واإلنجيل التوراة يف ما بجميع اللفظ يكون أن
شاء ولو … التأويالت من يشء يف اختالف والنصارى اليهود من امللتني بني يكون وال
لم ولكنا لفعل، تفسري إىل تحتاج ال رسله وورثة أنبيائه كالم ويجعل كتبه ينزل أن هللا
البلوى لسقطت كذلك األمر كان ولو الكفاية. عىل إلينا دفع والدنيا الدين من شيئًا نر
هلل، ساجًدا املأمون فخر اإلسالم إىل الرجل فرجع واملنافسة. املسابقة وذهبت واملحنة،
رغبة، يسلم إنه عدوه يقول كيال إسالمه يعتق ريثما يومه يف تَربوه ال ألصحابه: قال ثم

وتأنيسه.74 ونرصته بره من نصيبكم تنسوا وال

مرص. طبعة و٤٣٧، ٤٣٦ البلدان فتوح 73
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أن قّل ولكن اإلسالم، إىل الدعوة يف األولون العباسيون الخلفاء نشط حال كل عىل
يزدانبخت، نحو املأمون موقف يف رأينا كما اإلسالم، يف الدخول عىل إكراه منهم كان
قوله، عىل املأمون وأقره مذاهبهم، ترك عىل الناس يجرب ال املأمون بأن اعرتف فقد
اإلسالم، باعتناقهم عددهم يقل كان الرشق نصارى أن «ومع «ِفنِسنك»: األستاذ يقول

كرًها.»75 أسلم من منهم فقّل
املسيحيني، معاملة يف اشتد من العرص ذلك يف الخلفاء بعض من صدر نعم،
الكنائس بهدم أمر الرشيد «إن قال: فقد ١٩١؛ سنة حوادث يف الطربي رواه كالذي
بمخالفة السالم بمدينة الذمة أهل بأخذ يأمره شاهك بن السندي إىل وكتب بالثغور،
سوء آثار من أثًرا كان وأمثاله هذا ولكن وركوبهم.»76 لباسهم يف املسلمني هيئة هيئتهم
الدينية، للتعاليم أثًرا ال البيزنطية، واململكة اإلسالمية الدولة بني السياسية العالقات
اإلسالمية؟ األقطار سائر دون بغداد، يف الذمة بأهل ا مختصٍّ الرشيد أمر كان فلم وإال
العالقات سوء نمو مع تنمو عليهم والتشديد لباسهم يف الذميني بمخالفة األوامر وظلت
الروم معاملة من كان ملا صدى الصليبية؛ الحروب أيام يف أشدها بلغت حتى السياسية،

للمسلمني.
كان كالذي واملنصب، الجاه لنيل أسلم إنما أسلم من بعض أن ننكر ال كذلك
حيدر ابنه وكذلك اإلسالم، أظهر الحرب يف ُغِلب ملا فإنه أرشوسنه، ملك كاووس من
وحكى قبل.77 من أبنا كما لزندقته املعتصم سجن يف مات والذي باألفشني، املعروف
كتابًا الربمكي خالد بن ليحيى نقل مجوسيٍّا) (وكان سهل بني الفضل أن الجهشياري
ذكيٍّا أراك إني يحيى: له فقال عبارته، وبجودة بفهمه فأعجب العربية، إىل الفارسية من
إليك. واإلحسان أمورنا، يف إدخالك إىل السبيل أجد حتى فأسِلم رفيًعا، مبلًغا وستبلغ
مواله بسالم ودعا ال، يحيى: له فقال يديك. عىل أسِلم الوزير، هللا أصلح نعم، فقال:
املأمون (وكان املأمون عىل يدخله له وقل جعفر إىل به وامض الفتى ذا بيد خذ فقال:
صار الذي وهو املأمون.78 يد عىل وأسلم ففعل يديه. عىل يسلم حتى جعفر) حجر يف
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من فراًرا الناس بعض أسلم كما الرياستني. بذي لقب والذي املأمون، وزير بعد فيما
الذِّمة أهل وإن انكرس، قد الَخراج «إن الحجاج: إىل كتب الوالة بعض إن حتى الجزية،
قراء وجعل إسالمهم، مع الجزية منهم الحجاج فأخذ باألمصار، ولحقوا أسلموا، قد
من تؤخذ ال «فهي باملرِهقة؛ تكن لم الجزية هذه ولكن يرون!»79 ملا يبكون البرصة
يتصدق ذمي من وال عمل، وال له حرفة ال أعمى من وال عليه، يُتصدق الذي املسكني
الجزية تؤخذ وال اليسار، أهل من يكونوا لم إذا الديارات يف الذين املرتهبني من وال عليه،
كل درهًما ٤٨ الغني ويدفع له.»80 يشء وال العمل يستطيع ال الذي الكبري الشيخ من
مقدار وهذا درهًما81 ١٢ ونحوهم والصناع والعمال درهًما، ٢٤ الوسط ويدفع سنة،

دينهم. من يهربوا أن كثريين يدعو ال محتمل،
يف املسلمون أّثر أسلفنا كما والعادات اإلسالمية، املذاهب يف النصارى أّثر وكما
يف أنه ذلك من اإلسالم. أثر فيها يظهر نزعات النصارى بني ظهر فقد النصارى،
سبتمانيا يف ظهرت الهجريني) والثالث الثاني القرنني يف (أي امليالدي الثامن القرن
يف حق للقسس ليس وأن القسس، أمام االعرتاف إنكار إىل تدعو حركة 82Septimania
له ليس واإلسالم إثم، من ارتكب ما غفران يف وحده هللا إىل اإلنسان يرضع وأن ذلك،

اعرتاف.83 فيه يكون أال فطبيعي حبار، وأ ورهبان قسيسون
(Iconoclasts)؛ الدينية والتماثيل الصور تحطيم إىل تدعو حركة كانت وكذلك
مذهب ظهر الهجري والرابع الثالث القرن أو امليالدي والتاسع الثامن القرن يف أنه ذلك
الثالث ليو الروماني اإلمرباطور أصدر فقد والتماثيل؛ الصور تقديس يرفض نرصاني
يعد ٧٣٠م سنة آخر وأمًرا والتماثيل، الصور تقديس فيه يحرم ٧٢٦م سنة أمًرا
البابا كان حني عىل الرابع، وليو الخامس قسطنطني كان وكذلك وثنية. بهذا اإلتيان
إيريني واإلمرباطورة القسطنطينية بطريرك وجرمانيوس والثالث الثاني جريجوري
ما وكل لتفصيله محل ال شديد نزاع الطائفتني بني وجرى الصور، عبادة مؤيدي من

.١٧٩ :٤ األثري ابن 79
يوسف. ألبي الخراج 80
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املتوسط. األبيض البحر عىل لفرنسا الغربي الجنوب يف قديمة فرنسية مقاطعة سبتمانيا 82
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كانت والتماثيل الصور نبذ إىل الدعوة أن يذكرون املؤرخني بعض أن نذكره أن نريد
سنة ُعنَي (الذي تورين أسقف (Claudius) كلوديوس إن ويقولون باإلسالم، متأثرة
يف عبادتها عن وينهى والصلبان، الصور يحرق كان والذي هجرية) ٢١٣ حول ٨٢٨م
معروفة، والصور للتماثيل اإلسالم وكراهية اإلسالمية.84 األندلس يف وُربَِّي ولَِد أسقفيته؛
َسفر من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «قدم قالت: عنها هلل ريض عائشة عن ومسلم البخاري روى
عائشة يا وقال: وجهه، وتلون هتكة رآه فلما تماثيل، فيه ِبِقراٍم يل سهوة سرتت وقد
منه فجعلنا فقطَّعناه قالت هللا. بخلق يضاهون الذين القيامة يوم عذابًا الناس أشد

مستفيضة. الباب هذا يف واألحاديث وسادتني.»85 أو وسادة
الوحدانية، من يقرب بما التثليث عقيدة رشحت النصارى من طائفة وجدت كذلك

السالم).86 (عليه املسيح ألوهية وأنكرت

من كثري تصور أن هي تلك نؤرخه؛ الذي عرصنا يف األهمية كبرية أخرى ومسألة
فحياة األوىل، العصور يف له املسلمني تصور عن يختلف العرص ذلك يف اإلسالم املسلمني
الذين واألعاجم ترسبت املختلفة والديانات تعقدت، السهلة البسيطة الساذجة العربي
علق ما كل من رءوسهم تنَقَّ ولم اإلسالم يف دخلوا نحوهم أو مانويني أو وثنيني كانوا
اإلسالم إىل فنظروا املعقدة، املركبة املدنيات يف عاشوا وقد القديمة. الديانات من بها
أمة فكل دينًا اتحدت وإن األمم إن يقال: ما وحق األوىل. العربية بالعني ال بعيونهم،
خالل من الدين إىل تنظر وهي األخرى، األمم عن دينها تفاصيل يف نظرها يختلف
وتقاليدها، لغاتها خالل ومن املتعاقبة، أديانها خالل من االجتماعية، ونظمها تاريخها
محمد هللا إال إله «ال يقولون: املسلمني كل ذلك. غري إىل وتربيتها، ثقافتها خالل ومن
الجاهل، العامي نظر غري اإلسالم إىل الثقافة الواسع العاِلم نظر ولكن هللا»، رسول
إىل العموم) وجه (عىل املرصيني املسلمني نظر بل وهكذا. الصويف، نظر غري وكالهما
أمة كل ألن املسلمني، واألتراك املسلمني الهنود نظر عن تفاصيله يف يختلف اإلسالم
أنظارهم بني خالف شك غري من وذلك غريها، يخالف ما العوامل من عليها تداول

خدابخش. 84
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يعجبني العصور. باختالف يختلف نظًرا اإلسالم إىل ينظرون كانوا والناس وعقلياتهم،
«ما قال: ٩٠هـ، سنة املتويف مالك بن أنس عن والرتمذي البخاري رواه ما ذلك يف
ما صنعتم أليس قال: الصالة؟ قيل: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عهد عىل كان مما شيئًا أعرف
األمويني، وعرص ملسو هيلع هللا ىلص النبي عرص شاهد قد عنه) هللا (رىض فأنس فيها!»87 صنعتم
ومن العباسيني شاهد إذا فكيف واألعمال، األنظار اختالف الحظ العرصين قرب ومع
ولن يرس، الدين هذا «إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول يقول يسريًا، سهًال اإلسالم كان قد بعدهم.
قوًما فإن عليكم، فيَُشدَّد أنفسكم عىل تُشدِّدوا «ال ويقول: َغلبه.» إال أحد الدين يَشادَّ
ابتدعوها رهبانية والديار، الصوامع يف بقاياهم فتلك عليهم؛ َد فُشدِّ أنفسهم عىل َشدَّدوا
يلبس هللا عبد بن وسالم الخز، يلبس محمد بن القاسم وكان عليهم.»88 كتبناها ما
وكان هذا.»89 عىل ذا وال هذا، عىل هذا ينِكر فال املدينة، مسجد يف ويقعدان الصوف،
بينه كان كالذي ملسو هيلع هللا ىلص؛ هللا رسول فقاومها الدين، يف الغلو يف الصحابة لبعض نزعة هناك
انِْهماًكا أهله حقوق يؤدي وال يفطر، وال ينام ال أنه بلغه فقد عمرو؛ بن هللا عبد وبني
فرسول حسنة، أسوة هللا رسول يف لك إن هللا عبد «يا هللا: رسول له فقال العبادة. يف
ا، حقٍّ عليك هلل إن هللا عبد يا حقوقهم. أهله إىل ويؤدي اللحم، ويأكل ويفطر يصوم هللا

ا.» حقٍّ عليك ألهلك وإن ا، حقٍّ عليك لبدنك وإن
من منهم مختلفة؛ نواٍح يف وُغلٍّوا لتقاليد، وابتداًعا دين، يف تشدًدا رأينا هذا وبعد
البرصة، سلمة بن حماد «قدم عليهم: اإلنكار يف يغلو من ومنهم ويلتزمه، الصوف يلبس
وقال نرصانيتك!»90 عنك دع حماد: له فقال صوف؛ ثياب وعليه بخي، السَّ َفرقد فجاءه
أن أحببتم فقد لرسائركم، وفًقا لباسكم كان لنئ وهللا الصوف: ألصحاب السماك ابن
الوضوء يف يتشدد املوايل بعض وكان هلكتم.» لقد مخالًفا كان وإن عليها، الناس يطَّلع
إىل ذلك.91 منهم يكرهون العرب فكان العرب، يعرفه ال غلوٍّا ذلك يف ويغلو والطهارة،

هذا. أمثال من كثري
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يقرءون كانوا وبعده ملسو هيلع هللا ىلص النبي عرص يف الناس أن ذلك هذا، من أهم هو ما وهناك
فما ذلك وراء بيشء علماؤهم عني فإن روحه، بتفهم فيعنون يسمعونه أو القرآن
غريبًا، لفًظا تفرس العرب أشعار من بأبيات استشهاد أو للنزول، سبب من اآلية يوضح
القرآن تفسري يف الصحابة عن وغريه الطربي يف لنا ُرِوَي ما وأكثر غامًضا. أسلوبًا أو
وآراء دينية، مذاهب إىل الصحابة انحياز األول العرص يف عرفنا وما القبيل، هذا من هو
املتكلمني ورأينا القدر، يف الكالم رأينا األموي العرص آخر يف كنا فلما والنحل، امللل يف
االختيار، آيات كلِّ أول بالجِرب قال فمن عقيدتهم، خالل من القرآن إىل ينظرون فيه
العبايس، العرص يف السيل ذلك بعد وسال الجرب. آيات كلَّ أول باالختيار قال ومن
كان ولنئ مذاهبهم. خالل من إليه ينظرون مذهب كل وأصحاب طائفة كل فصارت
يف بينا كما اإلسالم إىل والدعوة وغريهم، املسلمني بني الجدال ناحية من أفاد النظر هذا
القلب. إحياء من توحيه كانت وما الدينية الروح بإضعاف أساء فقد املعتزلة؛ موقف
اليونانية، الفلسفة خالل من القرآن إىل ينظرون الدينية واملذاهب الكالم علماء أصبح
الروح لقوة إضعاف ففيه الفكر، مناحي لبعض وتوسيع عقيل مران فيه كان إن وذلك
األدلة استخدموا فكلهم واملاتريدية، واألشعرية املعتزلة ذلك يف سواء القلب؛ وحماسة
الدعوة يف الكريم القرآن نحاها التي الطريقة غري وهي الدينية، العقائد يف اليونانية
الناحية وينمون والقلب، العقل بني الصلة يقطعون هذا بعملهم كادوا لقد الدين، إىل
﴿َوأَْوَحٰى تعاىل: قوله هللا قدرة إلثبات فاقرأ شئت إن العاطفة، قوة حساب عىل العقلية
ِمن ُكِيل ثُمَّ * يَْعِرُشوَن ا َوِممَّ َجِر الشَّ َوِمَن بُيُوتًا اْلِجبَاِل ِمَن اتَِّخِذي أَِن النَّْحِل إَِىل َربَُّك
ِشَفاءٌ ِفيِه أَْلَوانُُه ْختَِلٌف مُّ اٌب َرشَ بُُطونَِها ِمن يَْخُرُج ۚ ذُلًُال َربِِّك ُسبَُل َفاْسلُِكي الثََّمَراِت ُكلِّ
األشعرية بني الجدل الكالم علم كتب يف اقرأ ثم يَتََفكَُّروَن﴾ لَِّقْوٍم َآليًَة ٰذَِلَك ِيف إِنَّ ۗ لِّلنَّاِس
األثر صدور صحة بمعنى اإلرادة، وفق تتعلق أزلية صفة القدرة أن يف واملاتريدية
بها تعلِقها عند املقدورات يف تؤثر صفة هي أو املاتريدية، يقول كما الرتك من والتمكن
الكريم للقرآن غرض أهم والروحني! املنهجني بني الفرق من فكم األشاعرة، يقول كما
بتغذية ذلك عىل يعمل وأن والعالم، باهلل القوية اإلنسان عالقة ببيان الشعور يحيي أن
بني وشتان املنطق، طريق من ذلك إىل يصلوا أن فأرادوا املتكلمون أما الروحية، الحياة
إنما إيمان، حرارة النفس يف تبعث وال حماسة، القلِب تمأل ال املنطق فحياة الطريقني!

الروحية. الحياة ذلك تفعل
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املأمون يصفهم حتى مدهشة، كثرة العرص ذلك يف والنِّحل املذاهب كثرت لقد
إىل فئة يدعو لعله رئاسة، به اعتقد مجلًسا، منهم رجل كل اتخذ قد «وطائفة فيقول:
به عقد الذي األمر يف خالفه من يعادي منهم رجل كل لعل ثم البدعة. من رضب
أن إال ذلك، من أعظم هو بما الدين أمر من خالفه قد وهو بذمه، ويشيط بدعة رئاسة
يف واملذاهب الِفرق أسماء ونستعرض إلخ. … عليه.»92 فسامله فيه له رئاسة ال أمر ذلك
تنظر كانت كلها وهذه واختالفاتها. لكثرتها فندهش للشهرستاني، والنِّحِل امِلَلل كتاب
مذهبه عىل القرآن يطبق فاملعتزيل يالئمه؛ بما وتفرسه مذهبها، بعني الكريم القرآن إىل
وكذلك ومذهبه، اليتَّفق ما ويَؤول العقليني، والتقبيح والتحسني والصفات االختيار يف

القرآن. إىل األولني املسلمني نظر عن االختالف كل يختلف وذلك الشيعي، يفعل
وطريق نفسه، العالم إىل النظر طريق طريقني: من اإليمان إىل يدعو القرآن كان
الرياح ففي يقينه؛ ويقوي إيمانه يدعم العالم إىل اإلنسان نظر أن يرى فهو التاريخ؛
آيات سطحت، كيف واألرض خلقت كيف واإلبل واألرض، السماء بني املسخر والسحاب
وهذا اإليمان، إىل يدعو ما وأممهم األنبياء من التاريخية األحداث يف أن كما هللا، عىل
اإليمان ينال أن والجاهل العالم استطاعة ففي اختالفهم؛ عىل الناس يناسب النظر
توجه أن يمكن التي الدعوة هي وحدها الروحية الحياة إىل والدعوة الطريق، هذا من
اتجاه حولوا العبايس العرص يف اليونانية بالفلسفة العلماء أولع فلما كافة، الناس إىل
النحو عىل القرآن ودرسوا املنطقية، والرباهني العقلية الثقافة من نوع إىل نفسه القرآن
ناحيته من بالدين إرضار ذلك يف فكان والهيئة، والهندسة الحساب به يدرسون الذي
يمثِّلها صار حتى السمحة، السهلة اإلسالمية العقيدة تعقيد ذلك عن ونتج القلبية،
و«متن النَّسفية» «العقائد يمثلها أخريًا وأصبح وأشعرية، معتزلة من املتكلمني تعاليم
من اإلسالم إىل فدعوا املخلصني، الصوفية من قوم النقص بهذا وشعر السنوسية»،
كما منها، يستمد الفلسفة إىل أيًضا بعضهم تحول ما رسعان ولكن األول، منهجه

هللا. شاء إن سنبينه
فإذا خاللها، من القرآن إىل نظروا والفلسفة العلوم يف املسلمون تعمق كلما وكان
وإذا الجوية، الظواهر يف علمهم إليه وصل ما بكل رشحوها والربق الرعد يف آية أتت
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إىل آية يف إشارة أتت وإذا الهيئة، علم من عِلموا ما طبقوا والسماء النجوم يف آية أتت
الخالفات يف أفاضوا نحوية مسألة أتت وإذا فيها، املتكلمني مذاهب عدوا اختيار أو جرب
علوم من عرفوا ما كل كدسوا فقد الجملة، وعىل والكوفيني. البرصيني بني النحوية
الرازي؛ الفخر تفسري يف بعد ترى كما األزمان، توايل عىل ذلك وتضخم القرآنية، اآليات

القرآن. روح رشح هو واحًدا، شيئًا إال املسلمون إليه وصل يشء كل فيه

لها كان فقد الدين؛ ناحية من والعلوم الفلسفة يف ضعف نقطة هذه كانت إن ولكن
العرص يف كربى مشكلة واجهوا الناس أن ذلك أيًضا، الدينية الناحية من كبري فضل
عادات ورأوا اإلسالمية، اململكة ورثتها مختلفة ألمم عظيمة مدنيات رأوا العبايس،
لألحوال ونُظًما تجارية، معامالت ورأوا الحياة، مناحي جميع يف متعددة ألمم مختلفة
االجتماعية؛ النواحي من ناحية كل يف وهكذا املختلفة. األمم بديانات تأثرت الشخصية
اإلسالم أن أخرى ناحية من ورأوا قانونية. أم سياسية أم اقتصادية نواحي كانت سواء
مراعاتها، يجب جزئيات عىل كذلك نصوص فيه وأتت عليها، املحافظة يجب بأصول أتى
فيه يرد ولم قبل، من حدث يكن لم ما واألحداث األقضية من تحدث عرص كل يف ولكن
وبالعني وتعاليمه، اإلسالم قواعد إىل العينني بإحدى ينظروا أن العلماء أمام فكان نص،
من بد ال وكان شتى، وأحداث مظاهر من فيها جد وما العباسية، املدنية إىل األخرى
عرضت نعم الهني. باألمر هذا يكن ولم األحداث، تلك عىل اإلسالم قواعد يطبقوا أن
(ريض الخطاب بن عمر واجهها قد العباسيني، قبل من اإلسالم تاريخ يف املشكلة هذه
والنظم العقائد مختلفة أمم ودخلت األمصار، ومرصت الفتوح ُفتحت أن بعد عنه) هللا
يقدر، ال ما العلماء من حوله ومن هو الجهد من وبَذل اإلسالم، حكم تحت واللغات
من كثري يف برأيه العمل عىل املرشعون نص ولذلك بعده، يأتي ملن صالًحا َمثًال ورضب
هذه وواجه يحتذى، الذي َمثلهم وعدوه ذلك، ونحو والرضائب، والجهاد الفتح نظم
ثانية، خطوة بذلك فخطوا ونحوها، والنقود الدواوين نظم يف فحوروا األمويون املشكلة
دخلت التي واألمم زالت، قد الفتح دهشة ألن أعقد؛ كانت العباسيني أمام املشكلة ولكن
والعباسيون املسلمني. من وورث آبائه من وِرث جديًدا، جيًال َونسلت استقرت اإلسالم يف
وتغلبت األمويني، من قبلهم كمن ساذجة عيشة يعيشوا أن يشاءوا لم قبل رأينا كما
يضعوا أن أرادوا أن كله ذلك من فكان املركبة، الحضارة ذات كالفرس األخرى العنارص
بأمر ال ومبادئ بقوانني حالٍّ ويحلوها املشاكل هذه يواجهوا وأن شاملة، كاملة نظًما
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ما العلوم ولوال كله، هذا عىل العرص ذلك يف العلوم فأعانتهم فرعي، برأي وال جزئي،
فيقرر الرشيد، لدولة املايل النظام يضع «الخراج» كتابه يف يوسف أبا فرأينا استطاعوا،
غري رضائب نظام ويضع ذلك، يكون وكيف منها يؤخذ وما ومسحها، األرض نظام
األئمة ونجد واألنهار، اآلبار من الري نظام ويضع ونحوه، البحر من يخرج مما األرض
باألحوال يسمى وما وجنائية، مالية من القوانني وضع يف يجتهدون األربعة وغري األربعة
وقد والجيش، والجند الرشطة كنظام إدارية نظًما يضعون الفقهاء وغري الشخصية،
الربيد نظام ويوضع بينهما، التوفيق يف فينظر اإلداريني نظم مع الفقهاء نظم تتعارض
قوية، نشيطة العباسية الدولة يف كانت حركات هذه كل ونحوها؛ والتجارة واملصانع
إنه نقول: أن نستطيع وبذلك لإلسالم. األساسية للقواعد مبادئها يف خاضعة وكانت
نعم العرصي. باملعنى ممدنة لحكومة النظام هو وأصبح اإلسالم ُقنَِّن العرص هذا يف
األحكام تنفيذ يف نقص هناك وكان الترصفات، بعض يف اإلسالم عن خروج هناك كان
ال هذا ولكن القانون، سلطة الفقهية األحكام إعطاء يف نقص هناك وكان القضائية،
بأصول تتقيد كانت النظم ووضع الترشيع يف العامة الروح أن من ذكرنا ما ينقض

ذلك. يمكن كان ما املختلفة فروعه يف بالعلم املسلمني اشتغال لوال وأنه اإلسالم،
أنواعها؛ اختالف عىل اإلسالمية األمم كل أظّل حكمه ونظم بتعاليمه اإلسالم وهذا
وقضائهم نظامهم يف ويجرون لسلطانه، يخضعون وحاميني، وساميني آريني من
تتقّلص األمم بني الفروق أخذت هذا أجل ومن أحكامه. من ُقنَِّن ما عىل ومعامالتهم
العرص يف متجلية الوحدة هذه كانت أيًضا ذلك أجل ومن إسالمية. ِوحدة محلها ويحل
السياسة ويف العامة الحياة يف اإلسالم ودخل األموي، العهد يف كان مما أكثر العبايس

بالترشيع. الناس عادت وتأثرت الناس، بعادات الترشيع وتأثر اإلدارة، ويف
ومدنية وحكًما دينًا وكان املدينة، يف وحكًما دينًا وكان مكة، يف دينًا اإلسالم كان
دعت التي األسباب من هذا ولعل العبايس. العرص يف اإلسالمية اململكة وسائر بغداد يف
أينما إسالًما يتنفسون الناس كان فقد العرص؛ ذلك يف اإلسالم يف كثريين دخول إىل
التعليم، يف الرضائب، يف التجارية، املعامالت يف املحكمة، يف الشارع، يف البيت، يف حلوا؛

الحياة. مرافق كل يف

وترشيع بالحديث، واشتغال للقرآن، تفسري من واسعة؛ ثقافة لإلسالم كان فقد وبعد
هللا. شاء إن العلمية الحركة يف الكالم كله ذلك محل ولكن لألحكام،
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ونرصانية يهودية ومن وعربية، ويونانية وهندية، فارسية، من ذكرنا؛ التي الثقافات هذه
أمرها أول يف ثقافة كل ولكن نؤرخه. الذي عرصنا يف العراق يف كلها التقت وإسالم
قليًال إال تلبث لم ثم وطعمه، بلونه يمتاز بها، ا خاصٍّ جدوًال لنفسها تشق كانت
مختلفة والطعوم، األلوان مختلفة جداوُل فيه تصب عظيًما نهًرا وكونت تالقت، حتى

العنارص.
وال األعظم، النهر ماء يستسيغون كلهم يكونوا لم أنواعهم اختالف عىل والعلماء
صافيًا، العربي الجدول يِرد العراق بادية إىل يخرج من منهم فكان طعمه؛ يتذوقون
تزود وقد الحرض إىل ويعود يستقي، أن شاء ما منه يستقي الحضارة، تكدره أن قبل
إال يسقي فال اْستُْسِقَي وإذا منه، إال يرشب وال عليه، يعيش ماء من استساغه مما
أراجيز من أرجوزة ألف عرش اثني يقولون كما حفظ الذي األصمعي أمثاُل أولئك منه.
فيه يؤلف لذلك، وتخصص ولغتهم، ونوادرهم قصائدهم من الكثري وحفظ العرب،
وأبي الضبي، واملفضل األحمر، وَخلف الراِوية، وكحماد ويحارض، املسجد يف ويعلم
العربي، الجدول إال يعجبهم ال كانوا فهؤالء الجمِحي، سالم بن ومحمد الّشيباني، عمرو
ويقصون وأدبه، ولغته شعره ويروون قبائله، يف ويتنقلون منه، ويأخذون إليه، يرحلون
مائه، عن يعلنون العراق إىل يذهبون ثم له، يشء كل ويحبون تفهت، مهما نوادره
واستكرهوه عافوه آخر جدول من ماء لهم عرض فإن وصفائه، بعذوبته ويبرشون

نفوسهم. ومجته
مؤلفاته، ويستلهم ولغته، كتبه يتعلم اليوناني، الجدول إال يحب ال كان من ومنهم
يف الرسيان كأطباء منه؛ ومقتبسة عنه صادرة إال الحكمة وال فيه، إال العقل يرى وال

وهكذا. العرص، ذلك



اإلسالم ضحى

ونِهَل علَّ إذا حتى مرة، وذاك مرة هذا يِرد جدولني، من يستقي من الناس ومن
الناس يستسيغه جديًدا رشابًا منهما وكون العنرصين، فمزج وعاد آنيته، كّل منهما مأل
فاريس، موىل فهو املثنى، بن معمر عبيدة أبو فعل كالذي ويستطعمونه؛ به فيعجبون
وعرف ومساوئها، ومحاسنها وحكمائها وملوكها وأخبارها الفرس آداب عىل اطَّلع
العرب أيام وروى وخرافاتها، وحقائقها وأقاصيصها، ولغتها وقبائلها العرب أخبار
وكان والفاريس، العربي األدبني يف االطالع واسع فكان اليوم. إىل املؤرخون يتناقلها التي
ومفاخر العرب مفاخر بني ويقارن وهؤالء، هؤالء بأخبار فيحدث الناس إىل يجلس
العرب» و«مآثر الفرس»، «فضائل يف يؤلف ذاك، ويف هذا يف الكتب ويؤلف الفرس،
ورأوا للعرب، تعصب من فكرهه واحد، وعاء يف بثقافتني الناس عىل فَطلع ومثالبهم،
الفرس إىل ينزع من وأحبه به. الري واعتادوا ألفوه بالذي طعمه وال صافيًا، ليس ماءه
املؤمن ضالة الحكمة ويرى وخرب، علم لكل صدره يفسح ومن نواس، وأبي كاملوِصيل

كالجاحظ. وجدها حيث ينشدها
بيانه. سيأتي كما أدبني من بأكثر وتأدب ثقافتني، من بأكثر تثقف من ومنهم

استثنينا نحن إذا جميًعا، الناس مستقى يكون كاد العربي الجدول إن الحق، ويف
يتأدبون الذين املجوس أو اليونانية، بالثقافة يثقفون الذين الرسيانيني من طائفة
يأخذون فكانوا هؤالء غري أما وأمثالهم. الزرادشتية بالديانة ويدينون الفارسية، باآلداب
ولغتها بخلفائها عربية السياسية الدولة ألن ذلك كثر؛ أو قل العربي الجدول من بحظٍّ
وكل أدب ذي كل فاضطر عربيٍّا، كان ما إال فيها يحيا فال عربية، األدب ودولة ودينها،
فمن وعلمه، وأدبه أفكاره فيها يصوغ العربية، اللغة يتعلم أن لغة ذي وكل علم، ذي
باألدب تأدب ومن العربية، اللغة إىل علم ما يخِرج أن وجب اليونانية العلوم يف تبحر
أو هنديٍّا، رياضيٍّا كان وإذا العربية. باللغة أدبه يخرج أن إال له قيمة فال الفاريس
مورًدا الجدول هذا كان لذلك وهكذا. علم، ما يعرب أن إال حظوة له فليس هنديٍّا طبيبًا
يستقون وال فيه يتبحرون له، جهدهم وفروا قوًما أن ذلك من وكان والعلماء، لألدباء
عىل بمائه يستعينون فوردوه، وروده إىل اضطروا ولكن غريه، يف تبحروا وقوًما منه. إال

للناس. عندهم ما إساغة

نفوذًا وأشد أثًرا أكرب كان الثقافات أنواع أي وهو: منه، بد ال سؤال يعرتضنا وهنا
الفارسية الثقافة أم ودين؟ وأدب لغة من لها بما العربية الثقافة سلطانًا؛ وأقوى
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شئت وإن وفلسفة؟ علم من لها بما اليونانية الثقافة أم وأدب؟ نظام من لها بما
الثقافة العربية؛ الثقافة يف تأثريًا أكثر كان الثقافات أي الصيغة: بهذه السؤال وضعت
كان ما بلون العربية الثقافة لونت الثقافتني كلتا نعم، اليونانية؟ الثقافة أم الفارسية،

شاحبًا. ضعيًفا كان وأيهما ناًرضا، زاهيًا كان اللونني أي ولكن لوالها، يكون
أن مطلقة، إجابة نجيب أال طريق أسد أن يل يظهر ولكن عويص، سؤال ذلك
فيهما تزاحمها تكاد ال نفوذ» «منطقة لها كانت الثقافات هذه من ثقافة كل إن نقول:
إليه، وما وطب وفلك وهندسة وجرب حساب من الرياضية فالعلوم األخرى، الثقافة
ولكن الهندية، الثقافة فيها تزاحمها اليوناني، النفوذ منطقة كانت إليها؛ وما وفلسفة
وإن اليوناني، األساس هو املسلمني عند كلها األشياء هذه فأساس عنيفة. غري مزاحمة
منطقه يف يوناني منهج العلوم هذه يف اتُّبع الذي واملنهج هنديٍّا، أركانه بعض كان
هي خاصة؛ مسحة عليها العلوم هذه وكتب رشوح. من عليه علق وما تأليفه، وطريقة
بحتة؛ يونانية مسحة هي والتاريخية؛ الجغرافية املسحة غري وهي األدبية، املسحة غري
املسلمون أَّلف حتى لشكلها، حافظة وظلت اليونان، من ترجم بما التأثر كل تأثرت ألنها
هذه يف املسلمون ألف ما ثنايا يف تدخل الهندي والفلك الهندية الرياضة بدأت وقد فيها.

ذابت. أن لبثت ما ولكنها العلوم،
هذا يف الكتب من أُلِّف فيما ظاهر وهذا اليوناني، باألدب كثريًا يتأثر فلم األدب، أما
املنطقي للرتتيب أثر فال اليوناني، املنهج إىل بسبب يتصل ال غريب فمنهجها العرص،
نرى وكما للمربد، الكامل كتاب يف رأينا كما للباب، وال للكتاب وحدة ترى وال فيه،
بسمر أشبه هي اتفق، حيثما جمعت جزئيات هي إنما للجاحظ؛ والتبيني البيان يف
أفكاره، وتسلسل يقال أن يراد ما كل فيه يرتب واحد موضوع فأما املجالس. يف العلماء
كتب يف نجده ال ما فذلك اليوناني؛ العقل يفعل كما بالتدريج يائه إىل ألفه وتسلمك

العربي. األدب
رشقي أدب من فيها ما فإن املوضوع؛ ناحية من وأما الشكل، ناحية من هذا
أكثر وبزرجمهر أردشري عن الحكم ففيها يوناني، أثر من فيها مما أكثر هندي أو فاريس
وفيها اليوناني، الحكم نظام ال الفاريس الحكم نظام وفيها وأرسطو، أفالطون عن مما
وقصصهم امللوك توقيعات وفيها الفرس، يتصوره كما الناس، وطبقات للعدل تصور
األدب يف الفرس فنفوذ الجملة وعىل اليوناني، النحو ال الفاريس النحو عىل رعيتهم مع

ذلك. يف السبب بيان سبق فيما حاولنا وقد اليونان. نفوذ
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شعراء من العرص، ذلك يف األدب لواء حاميل من كثريًا أن له التنبه يجب ومما
اللغة تعلموا ثم أحدهما، أو مًعا، األبوين ناحية من فاريس أصل من كانوا وكتاب،
عىل فأدخلوا مًعا، والعرب للفرس مدينًا لألدب تجديدهم فكان وحذقوها، العربية
لم جديدة تشبيهات يخرتع الفاريس فبشار تكن، لم جديدة عنارص العربي األدب
وأبو املوايل، من إليه والسابق الديني، الشعر زعيم العتاهية وأبو العرب، يستعملها
قبل من يلجوه لم الهجاء من بابًا للناس والفاتح إليه، وما الخمر يف املتخصص نواس
وسهل املقفع، كابن أسلوب، من أدخلوا وما الكتاب، يف الشأن وكذلك فاريس، نصف هو
شك غري من أنتجوه فما منه، يقرب ما أو فاريس أصل من كانوا هؤالء كل هارون. بن
يعيشها كان التي االجتماعية بالحياة وملون العربية، والثقافة الفاريس لألصل نتاج
الروم، بلون يتلون رومي، أصل من كان من األدباء هؤالء من نجد أن وقل العراق.
الناس جرى األدب أسس من كبريًا أساًسا العبايس األدب كان وإذا بثقافتهم، ويتثقف
اليونان ال الفرس هم األساس هذا يف ساهم من كان وإذا حذوه. وحذوا منواله، عىل بعد

ضعيف. العربي األدب يف اليونان نفوذ أن نستنتج أن أمكننا
أقوى كان شعرهم؛ يف وخاصة أدبهم، يف العرب نفوذ إن نقول: أن الحق من ثم
هذا، عرصنا إىل وتقاليده الجاهلية ألوزانه حافًظا الشعر ظل فقد آخر، نفوذ أي من
كان فإنما فاريس أثر من قلنا ما وكل تحوله. أن عظم مهما بنفوذها أمة تستطع ولم
أن يحاول نواس وأبو نفسه، القالب يف ال القالب، يف تصب التي العنارص بعض يف

ويقول: الجاهليني، عىل يخرج

ال��َك��ْرم البْ��نَ��ِة ِص��َف��اِت��َك َف��اْج��َع��ْل ال��ُق��ْدِم بَ��الغ��ُة ال��طُّ��ل��وِل ِص��َف��ُة

سمع. وال قرئ ملا فعل ولو قيوده، من يتحرر أن يستطيع ال هذا مع ولكنه
فيقول: الجاهيل، والرتاث الجاهيل الشعر نحو عرصه يف الناس شعور الجاحظ ويصف
«إنهم ويقول: تقديًرا.» وأشد ولوًعا، أكثر به وهم اإلسالمي، الشعر عىل يفضلونه «إنهم
لغالب ينبغي لكان الرأي تقدير إىل مفوًضا األمر كان ولو العرب، أجود حاتًما يعدون
غالبًا أن زعمت فإن وحاتم. هرم دون بالجود، املشهورين من يكون أن صعصعة بن
فقد كًلفا أشد الجاهلية يف العرب بمآثر والناس الجاهلية، يف حاتم وكان إسالميٍّا، كان
الصدور يف وأجل النفوس، يف أكرب تكن لم ورجالها اإلسالم أيام «إن ويقول: صدقت!»
أوىل تعاىل هللا وجعله شِملهم، الذي اإلسالم ومع … العهد قرب مع الجاهلية رجال من
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قويٍّا، شديًدا اإلسالمي األدب يف الجاهيل األدب تأثري جعل هذا كل أرحامهم.»1 من بهم
الثقافات كانت فلنئ قيوده، عن كثريًا يخرجون وال حذوه يحتذون اإلسالميني وجعل
ألدخلوا قويٍّا شديًدا كان ولو خفيف، األدب يف فأثرها األثر واضحة العلوم يف األجنبية
القافية، من أحيانًا ولتحرروا يونانية، أو فارسية بحوًرا الجاهلية الشعر بحور عىل
فلم القصيدة؛ لنهج جديدة طريقة ولرسموا والتمثييل، القصيص الشعر رضب وألدخلوا
عىل به يدخلون الطويل الغزل ولهجروا ديار، عىل وقوف وال أطالل، ببكاء يتقيدوا
فنقلته واألدب، الشعر يف ثورة ولحدثت ذلك، أمثال من كثريًا ولفعلوا املمدوح، مدح
الشعرية، الفنون بعض دخول من تغري حدث نعم العلوم. يف حدث كما جديدة نقلة
يرى يكاد ال خفيف، تغيري ولكنه ذلك، ونحو االجتماعية الحياة بصبغة واصطباغها
من وبختيشوع إسحاق بن حنني وطب الجاهلية، يف العرب طب بني كم باملجهر. إال
روي ما بني كم بل نوبخت! ونظر والنجوم، األنواء إىل العربي نظر بني وكم فرق!
الدؤيل األسود أبي ونحو الحسن، بن محمد عن روي وما مسعود، ابن عن فقه من
الجاهيل الشعر بني الواسعة املسافات هذه تجد ال ولكنك سيبويه! ونحو يروون، كما

والعبايس. اإلسالمي والشعر
كبريًا، اختالًفا مختلفة ومقداره ومصادره التأثري نواحي كانت فقد الجملة، وعىل
ولم قوتك، خانتك بأرقام ذلك عن تعرب أن حاولت أنت إن دقة، من يكون ما أشد وعىل
منطقية؛ عقلية اليونانية الثقافة طبيعة إن نقوله: أن نستطيع ما كل لذلك. سبيًال تجد
يف املسلمني عند تجىل الرضب وهذا ونتائج. مقدمات يشء لكل تجعل أن تحاول
خالية ومواضعها العبايس العهد يف األشياء هذه وأتت إليهما، وما والفلسفة الرياضيات
وطبيعة مزاحمة، كبري غري من اليونانية بالصبغة تصبغ أن السهل من فكان تقريبًا،
والظلم العدل حول تصاغ حكم من عملية؛ فلسفة إلينا وصلت ما عىل الفارسية الثقافة
فيها ليس املقفع، البن والصغري الكبري األدب يف تراه مما ذلك ونحو الحكم، ونظام
فتصاغ تَُجّرب عملية تجارب ولكن اليونان، عند الشأن هو كما للنظريات، كبري مجال
بأمثالهم، أشبه ألنه أدبهم؛ يف العرب استساغه النوع وهذا مثل، أو حكمة قالب يف
كليلة مثل يف تتجىل الفرس يف قلنا (كالتي حكمة من مزيج الهندية الثقافة وطبيعة

.٢٧ :١ الحيوان 1
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البريوني يالحظ ولكن اليونان، عند كالتي ورياضية فلسفية نظريات ومن ودمنة)،
العربية الثقافة وطبيعة اليونان. يفعل كما عليها الربهان وال تعليلها، يجيدون ال أنهم
السليقة، ونتيجة البادية، بنت وأنها الفني، جمالها فيها يشء أبني لسانية، األدبية
الهند كتب نقلت «وقد يقول: إذ الجاحظ؛ حكى فيما السبب هو وهذا الفطرة. ووليدة
انتقص ما وبعضها حسنًا، ازداد فبعضها الفرس، آداب وحولت اليونان، حكم وترجمت
حولوها لو أنهم مع الوزن، هو الذي املعجز ذلك لبطل العرب حكمة حولت ولو شيئًا.
وفطنهم ملعاشهم وضعت التي كتبهم يف العجم تذكره لم شيئًا معانيها يف يجدوا لم
جمال يشء وأصعب املحددة، املعاني الرتجمة يف يشء أسهل أن ذلك: وسبب وحكمهم.»2
أداؤه وكان نقل، أصعب نقله كان بينَّا ما العربي األدب طبيعة كانت وإذا األسلوب،

لجماله. مضيًعا ببهجته، ذاهبًا العربية اللغة غري بلغة
ومن العباسيني فوزراء مختلفون، قوم املختلفة الطبائع هذه نتاج نرش عىل عمل
الثقافة تؤيد منها تفرع وما جنديسابور ومدرسة الفارسية، الثقافة يؤيدون نحوهم نحا
هؤالء نرش وقد الهندية. الثقافة يؤيدون والنحو اللغة وعلماء واألدباء والعرب اليونانية،
ونوع واستعداده ميوله حسب منها كل يتنفس املختلفة، الثقافات هذه الجو يف جميًعا
القصور أطباء وكان عربية، فارسية ثقافة الناس أكثر والكتاب الوزراء وكان تعلمه،
من ثقافة أكثر يظهر ما عىل املتكلمون وكان عربية، يونانية ثقافة أكثرهم النساطرة

ذلك.»3 هللا ويأبى يشء، كل يعلموا أن يريدون «املتكلمون الجاحظ: يقول نوع. كل
املختلفة، الثقافات بني املزج عوامل من عامل أكرب كانوا املتكلمني إن الحق، ويف
اإلسالم إىل دعوة من قبل رشحناه الذي موقفهم بطبيعة كانوا فقد متعددة، نواٍح من
وكانت ونرصانية، ويهودية مجوسية من األخرى؛ األديان عىل يطلعوا أن مضطرين
املتكلمون فاضطر اليوناني، واملنطق اليونانية بالفلسفة تسلحت قد والنرصانية اليهودية
وكان اإلسالم، يف اليونانية الفلسفة أدخل من أوَل فكانوا سالحهم، بنفس يتسلحوا أن
سينا وابن كالفارابي املسلمني فالسفة من بعدهم أتى من بني االتصال حلقة املتكلمون
ملسائل وتعرضوا السلف، طريق غري سلكوا ألنهم جديًدا موقفهم وكان رشد، وابن

.٣٨ :١ الحيوان 2
.١٠٦ :٤ الحيوان 3
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رجال رأسهم وعىل املحافظني، طبقة وجوههم يف فقام قبلهم، من لها يتعرض لم كثرية
هللا. شاء إن املتكلمني يف الكالم عند نرشحها عوانًا حربًا وكانت الحديث،

رأينا، كما يونانية ثقافة تثقفوا فقد واألدب؛ اليونانية الفلسفة بني صلة كانوا كذلك
يونانية معاني رأوا ا. تامٍّ مزًجا االثنتني ومزجوا وأدب، لغة من عربية ثقافة وتثقفوا
أن مضطرون اإلسالم إىل لدعوتهم أنهم كما عربية، كلمات لها فوضعوا يونانية، وأسماء
أسسها، ووضعوا والبالغة، الخطابة عىل فمرنوا التعبريات، وخري األلفاظ، خري يتخريوا
ورؤساء املتكلمني كبار «كان الجاحظ: قال واملناظرة. البحث آداب أساس وضعوا كما
لتلك األلفاظ تلك تخريوا وهم البلغاء، من كثري من وأبلغ الخطباء، أكثر فوق النظارين
لم ما تسمية عىل اصطلحوا وهم األسماء، تلك العرب كالم من لها وا اشتقُّ وهم املعاني،
ولذلك تابع، لكل وقدوة خلف، لكل سلًفا ذلك يف فصاروا اسم، العرب لغة يف له يكن
الهدية وذكروا والتاليش، البطالن. بني وفرقوا وليس، وأيس والجوهر العرض قالوا

ذلك.»4 وأشباه واملاهية، والُهِويّة
تعبريات لهم قدموا كما قبل، من معروفة تكن لم والشعراء لألدباء معاني وقدموا

نواس: أبو يقول تكن، لم

ال��ّض��َم��ائ��ِر أوه��اِم ُع��ي��وُن ت��ح��ص��ي��ل��ه إْدراِك ع��ن تَ��ك��لُّ
وت��ق��ص��ي��ر ع��ج��ٍز َم��َدى إل��ى وْص��ِف��ِه م��ن األْل��ُس��ُن تَ��نْ��ت��س��ُب

ويقول:

ال��ّش��راك��ان ق��د ك��م��ا وُخ��لُ��ًق��ا َخ��ْل��ًق��ا ف��اش��ت��ب��ه��ا ��بْ��ه ال��شِّ األح��م��داِن تَ��ن��اَزَع
اث��ن��ان ة وال��ِع��دَّ واح��د م��ع��ن��اه��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا ل��ل��م��ع��ق��ول َف��ْص��َل ال اث��ن��ان

ويقول:

َح��َج��ر ف��ي ال��ن��ار ك��ُك��ُم��ون ل��ن��ا ف��ي��ه ال��ش��ن��آن َك��َم��ن

.١٠٦ :١ والتبيني البيان 4
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تمام: أبو ويقول

األش��ي��اء َج��ْوَه��َر ل��ّق��ب��وه��ا ق��د أن��ه��م إال األوص��اف َج��ْه��ِم��يَّ��ة

حميد: بن سعيد وقال

ال��ع��دِل ع��ن ال��ح��ّب ف��ي ع��َدل��ت ول��ك��ن��ن��ي ب��ال��ع��ْدل ق��ْل��ُت ق��د
ف��ع��ل��ي وِم��ْن ق��ول��ي م��ن ل��ل��ه م��س��ت��غ��ف��ًرا ب��اإلج��ب��ار ف��ق��ل��ت

الرومي: ابن ويقول

َص��َف��َدا ِم��ثْ��َل��ُه ُم��ْع��تَ��ِزلِ��يٍّ��ا ��اه ك��فَّ َم��نَ��َع��ْت ُم��وِس��ٍر ُم��ْع��تَ��َزلِ��يٍّ ع��ذر َم��ا
َع��َق��َدا ال��ِذي َح��لَّ َف��َق��ْد ذَاَك َق��اَل إْن يَ��بْ��ُس��ُط��ُه ال��َم��ْح��تُ��وم ال��َق��َدُر أيَ��ْزُع��م

واملتكلمني: بالكالم يفتخر الناشئ ويقول

ال��َم��َح��اِف��ِل ص��ُدوُر ِزي��نَ��ْت ِب��أْل��ُس��ِن��ن��ا َف��ْض��َل��نَ��ا ال��نَّ��اس يَ��ْع��ِرُف أنَ��اٌس ونَ��ْح��ُن
ال��َم��َس��اِئ��ِل وُج��وُه يَ��ْوًم��ا أْظ��َل��َم��ْت إذَا َج��واِب��ن��ا ِع��نْ��َد ال��َح��ّق وُج��وه نُ��ِن��ي��ُر
ِل��َق��اِئ��ِل َم��َق��اًال نَ��تْ��ُرْك َف��َل��ْم َوْق��ل��نَ��ا ِل��َص��اِم��ٍت َم��َق��اًال نَ��تْ��ُرْك َف��ل��ْم َص��َم��تْ��نَ��ا

نواس: أبو ويقول

ال��م��تَ��ج��رَّْد َق��وِه��يَّ��ة م��ورَّْد َخ��دٍّ َوذَات
تَ��نْ��َف��ذْ َل��يْ��َس َم��َح��اِس��نً��ا ِم��نْ��َه��ا ال��َع��يْ��ُن ��ُل تَ��أمَّ
يَ��تَ��َولَّ��ْد وبَ��ْع��ُض��ه��ا تَ��نَ��اَه��ى َق��ْد َف��بَ��ْع��ُض��َه��ا
م��َردَّد5 م��َع��اٌد ِم��نْ��ه��ا ُع��ض��ٍو ُك��ّل ف��ي وال��ُح��س��ُن

العقد. هامش عىل اآلداب، زهر 5
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ويقول:

أَق��الَّ ال��َق��ِل��ي��ِل ِم��َن َق��ِل��ي��ًال َق��ْل��ب��ي تَ��َرَك��ْت
ال6 ِم��ْن ال��ل��ْف��ِظ ِف��ي أَق��لُّ يَ��تَ��َج��زَّا ال يَ��َك��اُد

ذلك. أمثال من كثري إىل
بعضها األديان بني صلة كانوا مختلفة، ألشياء صلة املتكلمون كان الجملة، وعىل
املتكلمني إن قلنا فلو واألدب، الفلسفة بني وصلة والدين، الفلسفة بني وصلة وبعض،

الصواب. عن نبعد لم املزج بعملية القائمني أظهر من كانوا

صلة املتعربون الفرس كان فقد واملسلمني، اليونان بني الصلة هم املتكلمون كان لنئ
عربي، أدب من تعلموا بما فاريس أدب من عليه ئوا نشِّ ما مزجوا والعرب؛ الفرس بني
الحكم ومزجوا وغريه، وليلة، ليلة ألف يف كما العربية بالقصة الفارسية القصة مزجوا
أنورشوان كرسى «كان العربية. والتشبيهات بالحكم الفارسية والتشبيهات الفارسية
أخرض»، زمرد عىل أبيض، در بني أصفر ياقوت هو يقول: وكان بالنرجس، مشتهًرا

العربي: الشعر فيقول

َزبَ��ْرَج��ِد ِم��ْن َق��اِئ��م ِف��ي ُم��َركَّ��بَ��ٍة ُدرٍَّة َرأِس ِف��ي َص��ْف��َراءَ ويَ��اُق��َوت��ٍة
ُم��َورَِّد َخ��دٍّ َف��ْوَق َدْم��ٍع ب��ِق��يّ��ة َج��نَ��بَ��اِت��َه��ا ِف��ي ال��ظ��لِّ بَ��َق��ايَ��ا ك��أنَّ

عىل أحمر، وياقوت أبيض، در «هو ويقول: الورد، يصف بابك بن أردشري وكان
العطر»، ونفحات الخمر، رقة له أصفر، ذهب من شذور توسطه أخرض، زبرجد كريس

طاهر: بن هللا عبد بن محمد فيقول

ال��ذََّه��ب ِم��َن ُش��ذٌْر َوس��ط��ُه ُزُم��ّرٌد ِب��ه��ا يُ��ِط��ي��ُف يَ��َواِق��ي��ٌت َك��أنَّ��ُه��نَّ
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ال��لَّ��َه��ِب ِف��ي َك��اْل��َج��ْم��ِر ُم��زٍَّة َخ��ْم��َرٍة ِم��ْن َح��َس��ٍن م��ْس��تَ��ْظ��َرٍف َم��نْ��َظ��ٍر َع��َل��ى َف��اْش��َرْب

قول يشبه العنقاء يف العرب فقول نحوهم؛ العرب فينحو األساطري الفرس ويضع
تقي التي الشجرة عىل السيمرغ مسكن أن الفرس أساطري ومن «سيمرغ»، يف الفرس
البذور عليها تجتمع الخلد، شجرة من مقربة عىل الواسع املحيط يف وهي البذور، كل

السنة.7 طول كلها النباتات أنتجتها التي
القاموس يف الفريوزابادي يدخلها حتى العرب، بني األسطورة تنتقل تزال وما
البحر يف جزائر ست السعادة جزائر لها ويقال الخالدات»، «والجزائر فيقول: املحيط،
فاكهة كل فيها تنبت البالد، أطوال بأخذ املنجمون يبتدئ منها املغرب، جهة من املحيط
القارئ ويقرأ يزرع.8 أو يغرس أن غري من حب وكل وورد، وريحان وغربية رشقية
األساطري وبني بينها ومشابهات بمقارنات إليه فتوحي أساطري من فيها وما الشاهنامة،
ويف اآلرية، األساطري يف رشيرة روح وهو «ازدهاك»، كأسطورة تحىص، تكاد ال العربية
ظالم ملك الفرس وعند األرض، إىل ينزل أن السحاب ماء يمنع شيطان هو األبستاق؛

كله. الرش فيه يتمثل جبار
ويفتخر اليمن، من عربي أنه ويزعمون الضحاك، إىل العربية يف الكلمة وتتحول

فيقول: نزار عىل بقحطان فيها يفخر التي قصيدته يف نواس أبو به

م��س��ارب��ه��ا9 ف��ي وال��ط��ي��ر ال��خ��اب��ل ي��ع��ب��ده ال��ض��ح��اك ِم��نّ��ا وك��ان

فلحق جنية أمه وكانت األرض، ملك رجل «والضحاك القاموس: صاحب ويقول
إلخ. «… بالجن

غالة إليه ويدعو العراق، يف فينترش الهند، من األرواح تناسخ مذهب ويتنقل
وأصحابه. الخرمي وبابك الشيعة

اآلداب، كل وتعرض اآلراء، كل وتتبادل الثقافات، كل العراق يف تمتزج وهكذا
يف يتصايحون الجدل، أهل من قوم حلقة البرصة مسجد يف «كان أنه: األغاني فريوي

.٥٦ ص عليهما، والتعليق الشاهنامة، انظر 7
زر. ج مادة القاموس 8

الجن. والخابل بعدها، وما ٢٥ ص الشاهنامة، تعليقات انظر 9
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يحرضون الذين وكان وهكذا، واألدب، للشعر حلقة وبجانبهم فيها.»10 والحجج املقاالت
يف يتالقون وكانوا مختلفة، وآراء مختلفة وديانات مختلفة أجناس من الحلقات هذه
الجاحظ يخرج ويتجادلون، ويتحاجون والخلفاء، الوالة قصور ويف املنازل، ويف املسجد
ويلقى وسلمويه، إسحاق بن بحنني بعد ويلتقي الحديث، لطلب املسجد إىل صباًحا
أصحاب يتقابل عنه. فيأخذ العربي البدوي ويلقى فيجادلهما، واليهودي النرصاني
هل هللا رؤية يف ويتجادلون العالم، خلق عن كتبه يف ورد ما كلٌّ فيحكي الديانات
يتجادل حني عىل ال؟ أو الذات عىل زائدة هي هل هللا صفات ويف تكون؟ ال أو تكون
ويف لغة يف هؤالء وغري للعجم، وهذا للعرب، هذا ويتعصب خري، األمم أي يف اآلخرون
حركة كله هذا من فكان املختلفة، واآلداب املختلفة اللغات بني العلماء ويقارن أدب،
تدع لم بل وحده، يعيش واآلداب واللغات واألديان املذاهب من نوًعا تدع لم عنيفة،
األشياء يرد أن الباحث عىل صعب حتى أخرى، بأجزاء مزجته إال األجزاء من جزءًا
ملتئًما عنرص كل يعود باملاء، الزيت مزج كعملية العملية هذه تكن ولم أصولها، إىل
تمتزج بالهواء. األزهار نفحات أو باملاء، السكر كامتزاج ولكنه لغريه، مفارًقا نوعه مع
فكان العرص هذا يف التقت الثقافات، كانت وكذلك أبًدا، تفرتق فال وتتالقى أبًدا، فتبقى

امتزاًجا. وأكثر تالقيًا، أشد العصور توايل عىل وصارت تالٍق، أول
وأعني — األخرى األمم من أسلم من فإن االمتزاج؛ هذا يف كبري أثر لإلسالم وكان
فكان ودرسه، القرآن قرأ إذا إال إيمانه يقوى وال دينه، يكمل ال أن يرى — الخاصة
وثقافته القومية ثقافته بني يجمع وبذلك بآدابها، والتثقف العربية تعلم إىل يدعوه ذلك
تعربوا، الفرس من فكثري عقليتني، بني وجمع لثقافتني، األقل عىل مزج هذا ويف العربية.
أفسحوا أنهم تعربهم ومعنى تعربوا. األنباط من وكثري تعربوا، والهنود الروم من وكثري
وأفسحوا عليه، وشبوا فيه نشئوا ما مع تتزاوج عربية، لثقافة وألسنتهم رءوسهم
كل وتقاليده. شعائره يف حينًا وعاشوا عليه، ولدوا دين محل ليحل لإلسالم صدورهم
ثقافة العرص هذا يف ترى تكاد ال هذا أجل ومن واإلنتاج، التزاوج يف سببًا كان وذاك هذا
وفاعًال متأثًرا، مؤثًرا الكلٌّ كان بل حولها، عما عزلة يف وحدها عاشت دينية أو مدنية
وتأثرها. تأثريها ونواحي وانفعالها، فاعليتها مقدار يف بينها فيما اختلفت وإن قابًال،

.١٣٨:١٢ 10
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خريًا نجد ال ممتزجة الثقافات هذه يمثل من نختار أن أردنا نحن فإن وبعد،
كثري العلم، غزير االطالع، واسع كلٌّ الدينوري. حنيفة وأبي قتيبة وابن الجاحظ من
املعتزلة، من املتكلمني زعيم أولهم املختلفة، العلوم نواحي من وافًرا حظٍّا نال التأليف،
ومؤرخ، ولغوي وعالم أديٌب كلٌّ النبات، علماء زعيم وثالثهم السنة، أهل زعيم وثانيهم
بكتبهم أملمنا إذا نستطيع زمنهم، معارف» «دائرة ثالثتهم هم كانوا فقد الجملة وعىل
كله هذا من وهم يكن. لم يشء وأي عرصهم، يف كان العلم من يشء أي نعرف أن
سيتضح كما الحياة، إىل ونظًرا وعقلية، وروًحا وذوًقا طعًما االختالف، تمام مختلفون
وال كتبهم، كل تحليل وال حياتهم، تاريخ يف نتوسع أن نريد ولسنا فيهم. الكالم عند
التي الناحية من نتكلم وإنما كهذا، كتاب يسعه ال ما فذلك نواحيهم؛ بكل اإلحاطة
مجتمعة، العلم وجداول ممتزجة، الثقافات يمثلون أنهم وهي فحسب، إليها قصدنا

املقصد. لهذا وأوفاها الغرض، ذلك عىل أدلها كتبهم من ونختار

الجاحظ

كناني ال بالوالء، كناني أنه واألرجح الكناني، محبوب بن بحر بن عمرو عثمان أبو هو
جد وكان أمي، خال «الجاحظ يقول: املزرع) بن يموت (وهو الجاحظ فقريب صليبة،
اختلف وقد الكناني.»11 قلع بن لعمرو جماًال وكان فزارة، له يقال أسود الجاحظ
عمر وأنه ٢٥٥هـ، وهو وفاته، تاريخ عىل يتفقون يكادون ولكنهم مولده، تاريخ يف
عن واألدب اللغة وأخذ بالبرصة، ولد ١٥٩هـ، سنة حول ميالده فيكون عاًما، ٩٦ نحو
عن الكالم وأخذ األخفش، عن النحو وأخذ األنصاري، زيد وأبي واألصمعي عبيدة أبي
فقالوا: بالقراءة وأولع شفاًها. العرب عن يأخذ البرصة ِمربد إىل يذهب وكان النظَّام،
الوراقني، دكاكني يكرتي وكان كان، ما كائنًا قراءته استوىف إال كتاب بيده يقع لم «إنه
األصمعي أمثال علمائها ومن امِلربِد، من العربية الثقافة تثقف للنظر.» فيها ويبيت
بن لحنني ومشافهته الكالم، علماء طريق من اليونانية الثقافة له وأتت زيد، وأبي
عن وأخِذه املقفع، ابن كتب من الفارسية الثقافة وحذق وأمثالهما، وسلمويه إسحاق
املهدي، خالفة يف ولد كلها. الكتب من يقرأ كان بما كلها الثقافات يف وتوسع عبيدة، أبي

.٥٦ :٦ األدباء طبقات 11
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بني الرصاع وشاهد شاب، وهو الرشيد خالفة وأتته الهادي، خالفة يف صبيٍّا وكان
يف كان بما واتصل املأمون، عرص يف املعتزلة سلطة وقت ناضًجا وكان واملأمون، األمني
يف وشاهد وغلبتهم، الفرس سلطان شاهد ذلك كل يف وفلسفية. علمية حركة من أيامه
سرية وسريه الواثق دولة شاهد كما الفرس، محل وحلولهم الرتك، سطوة املعتصم أيام
وأبطل املعتزلة هزم وقد املتوكل دولة وحرض االعتزال، منارصة يف واملأمون املعتصم
إىل والنقرس، الفالج يعاني وهو واملعتز، واملستعني املنترص دولة عليه ومرت دولتهم،
الدولة زهرة هو كامل، قرن تاريخ الجاحظ فتاريخ باهلل، املهتدي خالفة يف مات أن
نشأ فقد الفقراء، ببؤس أحس الجاحظ. تعلم ما أحداثها من أحد تََعّلم أن قل العباسية،
اختالف عىل العلماء ويخالط بسيحان، والسمك الخبز يبيع رآه من يحكي حتى فقريًا،
ودخائلهم، الكتاب ثقافة ويتعرف قصريًا، وقتًا كاتبًا يكون ثم ومناحيهم، مذاهبهم
زرع فيه يجرب وبيتًا ماًال ويقتني إليه، تنسب ضيعة له فتكون ألف، بما ويتغنى
العبيد من ويقتني النجارين، أمهر لرتكيبها يختار حتى بأبوابه ويعنى األراك، شجر
ويتنقل الزيات، امللك عبد بن محمد أمثال بالوزراء ويتصل امللوك،12 خدم أن سبق من
من نوًعا أورثه هذا كل وأنطاكية. دمشق إىل ويرحل زمنًا، بغداد يف فيعيش البالد يف
الناس بطبائع معرفة أورثه والدفاتر، الكتب من يؤخذ ما نوع من ليس قيًما، الثقافة
لهذا تام استعداد عىل الجاحظ وكان ورذائلهم. وفضائلهم معايشهم وطرق وأخالقهم،
منه، األخذ يف االستعداد حسن كان وكما وافًرا، حظٍّا منه فنال الثقافة، من النوع
الحياة عىل ليطلعك بيدك يأخذ أنه كتبه به تمتاز ما أكرب فمن العطاء؛ يف كذلك كان
فإذا الناحية، بهذه يعنون الذين الكتاب قلة عىل وتذوقها، تلمسها ويجعلك االجتماعية،
ذلك. من شيئًا فيه تحس لم األخبار» «عيون أو القايل»، «أمايل أو «الكامل»، قرأت أنت
عرصه. يف االجتماعية الحياة لدارس مصدر أغزر الجاحظ كتب كانت هذا أجل ومن

اللصوص ومن هاشم، بني إىل املعلمني من تقريبًا، موضوع كل يف الجاحظ َكتب
أمهات إىل والوالة القضاة ومن القيان، إىل تعاىل هللا صفات يف الكالم ومن الذئاب، إىل
لزمانه، معارف» «دائرة كتبه إن قلنا نحن فإن والعور، الحول إىل اإلمامة ومن األوالد،
أسلوب وللجاحظ صوابا. ذلك كان أساس، أي عىل وال الهجاء، أحرف عىل مرتبة غري
ا، تامٍّ ظهوًرا شخصيته فيه تظهر الجاحظ، أسلوب هو إليه؛ إال ينسب وال به، يمتاز

شتى. مواضع يف الحيوان كتابه من مأخوذة الحقائق هذه 12
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تأليفه يف هو له. ليست وأيها له، الكتب أي تعرف أن عناء كثري غري من لتستطيع حتى
الِجد التزام من تحرر عرصه، علماء بها تقيد كثرية قيود من تحرر محارض، أنيس
ويسيغك بهزل، ا جدٍّ يخلط دائًما فهو األخفش؛ أستاذه من كرهه الذي الغموض وثقل
منها تمعن بنادرة رماك للبكاء أعدك إذا حتى ويجد الحلوى، من بكثري الجافة اللقمة
فجأة بك قفز قرار وأعمق موضوع أصعب يف كنت إذا حتى بيدك ويأخذ الضحك، يف
أحد يعلم «وال املسعودي: قال وعناءك، جهدك أنساك خفيًفا حديثًا وحدثك السماء، إىل
صدأ تجلو املشهور انحرافه مع الجاحظ وكتب … منه كتبًا أكثر العلم وأهل الرواة من
رصف، أحسن ورصفها نظم، أحسن نظمها ألنه الربهان؛ واضح وتكشف األذهان،
من خرج السامع وسآمة القارئ ملل تخوف إذا وكان لفظ، أجزل كالمه من وكساها
يف العلماء طريقة من تحرر كما ظريفة.»13 نادرة إىل بليغة حكمة ومن هزل، إىل جد
ألن عرضة وأنت بذلك، يؤمن ال فالجاحظ فيه، يتكلم الذي املوضوع عىل نفسه قرص
النزعة عليه غلبت وأسخفها، العناوين أتفه يف وأجلها املوضوعات أدق كتبه يف تجد
التعبريات، وأحسن األلفاظ خري يتخري فهو الحيوان، يف حتى كتب، ما كل يف األدبية

نادرة. أو حكمة أو شعر من األدب مناحي إىل العلمي التحقيق من رسيًعا ويفر
املشبهة، عىل الرد يف وكتاب القرآن، خلق كتاب مثل: املتكلمني؛ مواضيع يف ألف
موضوعات يف كتب إلخ. … اإلمامة وكتاب االعتزال، وكتاب النصارى، عىل الرد يف وكتاب
فضائل يف ورسالة والعجم، العرب وكتاب واملوايل، العرب ككتاب تاريخية؛ سياسية
وكتاب والبيضان، السودان وكتاب املعتصم) جند يف األتراك دخول (بمناسبة األتراك
وطبقات عرصه، يف بها يشعر كان التي األخالق يف وألف إلخ. … والهجناء الرصحاء
والحاسد الجواري، وكتاب أهله، وأخالق والسلطان البخالء، كتاب فألف الناس؛
يف واملشاورة واالستبداد واملأمول، واألمل والعزم، والحزم واإلخوان، والنساء، واملحسود،

إلخ. … الصناعات وغش والوالة، والقضاء الحروب،
وكتاب والذئب، األسد كتاب الحيوان يف وألف والنخل، الزرع كتاب النبات يف وألف

الحيوان. وكتاب البغل،
ولم باألدب، العلم مزج منها أيدينا بني ما ذلك عىل يدل كما الكتب هذه كل ويف
من يعرف وبما وبالشعر، بالتاريخ استعان بل النظرية، الرباهني ذكر عىل يقترص

.٣٤٤ :٢ الذهب مروج 13
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شاهد، بما سمع، بما قرأ، بما تعلم ما ومزج تجارب، من نفسه هو جرب وما أحداث،
جالينوس، بطب أرسطو، بعلم اإلسالمي، بالشعر الجاهيل الشعر مزج كما جرب، بما
باليهودية والدهريني، الطبيعيني برأي ملسو هيلع هللا ىلص، النبي بأحاديث الكريم القرآن آي مزج كما
الهضم، عرس مزيج كله هذا إن الحق ويف واملانويني. الزرادشتيني برأي والنرصانية،
النادرة التقدير كل تقدر مرحة ونفس فضفاض، سمح أسلوب من به حظي ما لوال

العذبة. والفكاهة الحلوة،
والتبيني، البيان كتاب قويٍّا واضًحا االمتزاج هذا فيها يظهر التي كتبه فخري وبعد،

الحيوان. وكتاب

والتبيني البيان كتاب

أو قرآنية، آية من األدب؛ من مختارات الجاحظ14 أَلَّف ما آخر من األدب، يف كتاب هو
ويذكر عدة. مسائل يف آراء من له بما ممزوج خطبة، أو حكمة، أو شعر، أو حديث،
أي أدري ولست وأجود.»15 أصح والثانية وثانية، «أولة نسختان؛ الكتاب أن ياقوت

أيدينا. يف التي هي النسختني
يف السالم عليه موىس وحكاية ذمه، يف األشعار وساق العي، من بالتعوذ بدأه
اللسان فصاحة إىل وانتقل قوله، ليفقهوا لسانه من عقدة يحل أن تعاىل هللا من طلبه
املتزيد العي عىل وفضله والتقعيب، والتقعري التشدق وعاب ورداءته، والعي ونعمتها،
ولثغته املعتزلة، شيخ عطاء بن واصل فصاحة إىل ذلك من واستطرد املتكلف، والحرص
أو أفصح الرب أن يف الكالم إىل ذلك وجره الرب، بدل القمح يقول كان وأنه الراء، يف
غرفة تستعمل فقبيلة األلفاظ؛ استعمال يف العرب لغات اختالف إىل منه وانتقل القمح،
مدح يف قصائد وذكر بشار، وبني بينه كان وما واصل إىل رجع ثم وهكذا، ِعلِّية وأخرى
تدخلها التي والحروف اللثغة، عىل بالكالم ذلك عقب فقد ألثغ واصل كان وإذ املعتزلة،
فأفأة من العموم عىل اللسان عيوب إىل اللثغة من واستطرد تدخلها، ال والتي اللثغة

آخر من الحيوان كتاب أن مع الحيوان، أول يف كتبه ثبت يف إليه يرش لم أنه ذلك عىل األدلة من 14

كتابه إىل والتبيني البيان يف أشار وقد مسن. مريض وهو ألفه وأنه كالمه، من يستفاد كما تأليًفا، كتبه
.١٣٨ و١: ،١٧٣ :٣ بعده ألفه أنه عىل يدل مما الحيوان؛

.٧٦ :٦ األدباء معجم 15
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من والخطباء بالخطابة ذلك وربط وسعلة، نحنحة من للخطيب يعرض ما ثم وتمتمة،
الذين الخطباء أحد وكان الشعراء، الخطباء ومن منهم، كثريًا وعدد املختلفة، القبائل
األسنان يف الكالم إىل ذلك فجره ثناياه، موضع من يخرج صفري كالمه يف ذكرهم
سقوط أو للخطيب، عيبًا أقل كلها األسنان سقوط أن يف والجدال بالخطابة، وعالقتها
وأسلمه املتنافرة، والحروف املتنافرة، األلفاظ يف الكالم إىل ذلك من انتقل ثم بعضها،
القول بنا ويطول األول. الباب تم وبذلك اللكناء، من قوم وعدِّ اللكنة، يف الكالم إىل ذلك
مثًال هذا نذكر أن وحسبنا انتقاالته، ونرصد خطاه نتتبع كله الكتاب يف معه رسنا لو
فرغ قد ذكرنا التي املوضوعات هذه من موضوًعا أن تظن وال تأليفه، يف الفوىض يبني

مرة. بعد مرة إليه الرجوع الكتاب ثنايا يف فسرتى فيه، الكالم من
والفقهاء واألنبياء والخطباء البلغاء من ناس ذكر يف وبابًا للبيان، بابًا عقد ذلك بعد
هي، ما للبالغة فيه عرض فصًال ثم والزلل، الخطأ قلة مع يسكت يكاد ال ممن واألمراء،
األسجاع يف بابًا ثم والخطب، الشعر يف أخرى وأبوابًا الصمت، يف وبابًا اللسان، يف وبابًا
الكهان أسماء يف وبابًا وأنسابهم، قبائلهم وبيان والبلغاء، الخطباء إىل عاد ثم الكالم، من
يرد أن أراد إنه الثاني: الجزء أول يف وقال قحطان. من والعلماء والخطباء والحكام
من بكالم الجزء هذا يصدر أن أحب ولكنه العرب، خطباء عىل طعنهم يف الشعوبية عىل
مختار يف واسرتسل التابعني، من والجلة املتقدمني، والسلف العاملني رب رسول كالم
وكتب واملجانني، والحمقى اللحن عن فيه وتكلم واأللغاز، والحكم والخطب الحديث من
فأوله الثالث الجزء جاء فإذا الثاني. الجزء أتم حتى األعراب، لبعض ونوادر وصايا
وكالمهم النساك عىل فيه تكلم الزهد يف كتاب ثم الشعوبية، عىل الرد يف العصا كتاب
ثم األعراب، ودعاء املتقدمني، والسلف الصالحني دعاء يف باب ثم ومواعظهم، وأخالقهم

وأشعارهم. األعراب نوادر من مقطعات
إن والحق يحد. ال واستطراد تضبط، ال فوىض الكتاب فصول من فصل كل ويف
منواله، عىل جرت فقد العربي؛ األدب كتب تسود التي الفوىض عن مسئول الجاحظ
األخبار، (كعيون بعد أُلفت التي والكتب تأليفه، يف به تأثر تلميذه فاملربد حذوه، وحذت
والتبويب؛ الرتتيب من يشء دخلها وإن الجاحظ، روح من يشء فيها الفريد) والعقد
وهي التأليف، أساس كانت األول العبايس العرص يف ألفت التي الكتب أن نرى أننا ذلك
الطريقة حدد النحو يف سيبويه فكتاب العلم؛ فيه يصب الذي القالب نوع حددت التي
اخترصوا. أو بسطوا أو أوضحوا أن بعده عملوا ما وكل التأليف، يف النحاة يتبعها التي
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األوىل املنطق وكتب الفقه، يف التأليف طريقة حددت الشيباني الحسن بن محمد وكتب
كتاب أول والتبيني البيان كتاب كان وملا األخرية. املنطق كتب عليها سارت التي هي
علومهم، يف ذكرنا الذين هؤالء كأثر األدب يف أثره كان النحو؛ هذا عىل األدب يف أُلف
يف الجاحظ آثار من يشء وأوضح وعيب. نقص من فيها عما مسئوًال الجاحظ وكان
الفحش إىل يصل ومجون املزاح، وكثرة الفوىض األخرى؛ بالعلوم قورنت إذا األدب كتب
األدب طبيعة تكون فقد هذا، يف مسئولية كل الجاحظ نحمل أن نريد ولسنا أحيانًا.
وضع قد كان ولو األثر، كبري الجاحظ أن فيه شك ال مما ولكن ذلك، عىل داعية نفسها

آخر. شكًال األدب تشكل قد لكان غريه األساس
العربية للثقافة إن والحق الكتاب، هذا يف الثقافات امتزاج مظهر هنا يهمنا والذي
تلك أثر أن قبُل أبنا وقد أدب، كتاب الكتاب أن ذلك يف والسبب األكرب، املظهر فيه
الكتاب هذا يف األخرى الثقافات فحظ هذا ومع العلوم، يف منها أقل األدب يف الثقافات
للفاريس: «قيل فيقول: البالغة؛ تعريف يف األمم آراء بني يقارن وهو إليه انظر قليل، غري
تصحيح قال: البالغة؟ ما لليوناني: وقيل والوصل. الفصل معرفة قال: البالغة؟ ما
االقتضاب حسن قال: البالغة؟ ما (الروماني): للرومي وقيل الكالم. واختيار األقسام
وانتهاز الداللة وضوح قال: البالغة؟ ما للهندي: وقيل اإلطالة. يوم والغزارة البداهة عند
وينقل ورشطها17 البالغة يف الهنود عن صحيفة وينقل اإلشارة.»16 وحسن الفرصة
أن وينقل جاثليًقا،18 يختار فيمن تتوافر أن يجب التي الرشوط النصارى من فتى عن
به، يعيش عقل قال: العيي؟ للمرء خري األشياء أي لبزرجمهر: قال أنورشوان كرسى
إخوان، له يكن لم فإن قال: عليه، يسرتون فإخوان قال: عقل؟ له يكن لم فإن قال:
قال: صامت، فعي قال: مال، له يكن لم فإن قال: الناس، إىل به يتحبب فمال قال:
من سئل: أنه مريم ابن املسيح عن وينقل مريح.19 فموت قال: ذلك؟ يكن لم فإن
عمله. اآلخرة يف ويرغبكم رؤيته، هللا وتذكركم منطقه، علمكم يف يزيد من قال: نجالس؟
ذنوبهم، يخافون قالوا: يبكون؟ لهؤالء ما فقال: يبكون بقوم مر املسيح أن ويحكي

.٧٥ :١ والتبيني البيان 16
.٧٩:١ 17

.٩٦:١ 18

.١٥٨:١ 19
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ملا اإلسكندر عند تكلموا الذين الخطباء أسطورة ويحكي لكم.20 يغفر اتركوها قال:
أن ويحكي والزنج، الفرس ومقدرة الخطابة، عىل العرب مقدرة بني ويقارن مات،21
الصحة، من السقم به يعرف «منطًقا» لليونان وأن البالغة، صناعة يف كتابًا للفرس
تلك غور عرف قرأها من واألرسار، الحكم يف كتبًا للهنود وأن الصواب، من والخطأ
روية، وطول فكرة، عن يصدر الفرس كالم أن ويرى الحكم.22 تلك وغرائب العقول،
حتى وارتجال، بديهة عن صادر العرب وكالم ومعاونة، ومشاورة، وخلوة، واجتهاد،
القناع اتخاذه يف الجاثليق وعادة العصا، اتخاذ يف الرهبان عادة ويذكر إلهام،23 كأنه
وينقل للهند،25 أنه قبل أبنَّا الذي التناسخ مذهب ويحكي والعصا،24 والعكازة واملظلة
السالم،27 عليه لداود مواعظ ويحكي السالم،26 عليه لعيىس طويًال، كالًما الزهد باب يف
… شبع.»28 إذا واللئيم جاع، إذا الكريم صولة «احذروا قال: أنه أردشري عن ويحكي

إلخ.
وأدب العرب أدب عرض أنه رأيت فقد الثقافات؛ بني املزج أمثلة من مثل هذا
تعربوا، فرس عن ينقل ألنه هذا واملسيحية، اليهودية ونصائح الهند وحكم الفرس،
فرس وليدة شك وال وهي واألسواري، املقفع وابن هارون بن كسهل حكمهم، ويذكر
األكرب الحظ الكتاب هذا يف العربي لألدب أن أرشنا كما نرى باملقارنة ولكن وعرب.
كبحث والتبيني البيان كتاب لدراسة أخرى نواٍح وهناك موضوعه. ألنه األوفر، والنصيب
واالعتماد به الثقة ومقدار ترتيبه، يف له َعَرَضْت التي والفكرة تأليفه، يف اْحتُِذَي مثال أي
كله هذا موضع ولكن ذلك، غري إىل الكتاب، ومصادر عنهم، أخذ الذين وشيوخه عليه،

األدبي. البحث

.٢٥١:١ 20

.٢٥٥:١ 21

.٧،٦ :٣ والتبيني البيان 22
.١٥:٣ 23

.٥١:٣ 24

.٥٩:٣ 25

و٩٩. و٩٢ ٣:٨١ 26

.٩٠:٣ 27

.١٠١:٣ 28
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الحيوان كتاب

كان وإن صدره، يف عددها التي كتبه ثبت بدليل أخريًا، الجاحظ ألفه كتاب هو كذلك
يف ما لبيان ألفه أنه الكتاب من عدة مواضع يف ذكر وقد والتبيني. البيان قبل ألفه
النظر من الناحية وهذه الباهرة، وقدرته العجيبة هللا حكمة عىل الحجج من الحيوان

موضع: غري يف الكريم القرآن أبانها
ا َوِممَّ َجِر الشَّ َوِمَن بُيُوتًا اْلِجبَاِل ِمَن اتَِّخِذي أَِن النَّْحِل إَِىل َربَُّك ﴿َوأَْوَحى
تَْدُعوَن الَِّذيَن تَأُْكلُوَن﴾﴿إِنَّ َوِمنَْها وََّمنَاِفُع ِدْفءٌ ِفيَها َلُكْم َخَلَقَها يَْعِرُشوَن﴾﴿َواألنَْعاَم
ِمنُْه يَْستَنِقذُوُه ال َشيْئًا الذُّبَاُب يَْسلُبُْهُم وإِن َلُه اْجتََمُعوا َولِو ذُبَابًا يَْخلُُقوا َلن ِهللا ُدوِن ِمن
إَِىل يَنُظُروَن َعِزيٌز﴾﴿أََفال َلَقِويُّ هللاَ إِنَّ َقْدِرِه َحقَّ هللاَ َقَدُروا ما َوامَْلْطلُوُب الطَّاِلُب َضُعَف
أمثال إىل َفْوَقَها﴾ فما بَُعوَضًة ا مَّ َمثًَال َب يَْرضِ أَن يَْستَْحي ال هللاَ ُخِلَقْت﴾﴿إِن َكيَْف اإلِبِْل
واألنعام، البقرة، كسورة الحيوانات؛ بعض بأسماء القرآن من سورة وسميت ذلك،
عىل وداللته للطاووس، البديع وصفه عيل اإلمام إىل ونسب والفيل. والنمل، والنحل،
العبايس العرص يف املعتزلة واتجه إليه. نسبتها صحة من شك يف كنا وإن هللا، قدرة
يف قال ومما املعتزلة، زعماء أحد املعتِمر، بن ِبْرش الجاحظ قبل فيه وأجاد االتجاه، هذا
أوردهما وقد سبعني، يف واألخرى بيتا، ستني يف إحداهما تقع طويلتان، قصيدتان ذلك

قوله: القصيدتني إحدى من مطوًال رشًحا ورشحهما الحيوان29 كتابه يف الجاحظ

وال��ّض��رُّ ال��ن��ف��ُع ِب��يَ��َديْ��ِه َم��ْن وُس��بْ��َح��انَ��ُه ال��ل��ُه ت��ب��اَرَك
وال��ُغ��ْف��ُر30 وال��تَّ��يْ��تَ��ُل ال��ذِّي��ُخ ُك��لُّ��ُه��ْم ِرْزِق��ِه ِف��ي َخ��ْل��ُق��ُه َم��ْن
ال��َق��ْف��ُر َم��ْس��َك��نُ��ُه وَم��ْن ف��ي��ه ع��َال م��ا إذا ال��ج��و وس��اك��ُن
ال��َوْع��ُر31 َم��ْس��َك��نُ��َه��ا َوَج��أبَ��ٌة َش��اِه��ٍق ف��ي األْع��َص��ُم ��دُع وال��صَّ
32 وال��ذَّرُّ ال��رَّاِئ��ُغ وال��تُ��تْ��ف��ُل ُج��ْح��ِرَه��ا ف��ي ��اء ��مَّ ال��صَّ وال��َح��يّ��ُة

بعدها. وما ٩٢ الحيوان: 29
األوعال. من األنثى وهي األروية، ولد والغفر: بالوعل. شبيه والتيتل: الضبع، ذكر الذيخ: 30

الغليظة. األتان والجأبة: األوعال، من الشاب الصدع: 31
الثعلب. هو التتفل 32

353



اإلسالم ضحى

َزْم��ُر33 ول��ه��ا ِع��َراٌر ل��ه��ا ِظ��لِّ��َه��ا ِم��ْن تَ��ْرتَ��اُع وِه��ْق��ل��ٌة
ال��َج��ْم��ر34 ِع��نْ��َده��ا ش��يء وح��ب َش��ْه��وٍة ع��ل��ى ال��م��ْرَو ت��ل��تَ��ِه��ُم
ال��تَّ��ْم��ُر يُ��ع��ج��بُ��ه��ا وع��ق��رٌب َح��نْ��َظ��ٍل ف��ي تَ��ْخ��ِض��ُم وظ��ب��ي��ٌة

الحكمة، منه ويستخرج الحيوان، خصائص يذكر النمط هذا عىل والقصيدتان
الورد: ويقتلها بالروث تحيا خنفس ومن الصفا، متن تخرق جرادة من يعجب

ِس��تْ��ُر ُدونِ��َه��ا ِم��ْن َل��ه َل��يْ��َس َع��اِق��ٌل يُ��بْ��ِص��رَه��ا وح��ك��م��ٌة

وغريهم، ورافضية أباضية من خصومه مهاجمة إىل القصيدة آخر يف يعرج ثم
نمطها. عىل مكسورة رائية األخرى والقصيدة فيهم، الحكمة تنجع ال بأن ويعيبهم
ويظهر زمنًا، عارصه وقد املعتمر، بن برش عن القصيدتني هاتني الجاحظ أخذ وقد
يصرب ال الجاحظ ولكن الناحية. هذه من الحيوان يف كتابًا يؤلف أن إليه أوحتا أنهما
الجد، عىل يصرب ال كما أشياء، إىل منه خرج يشء يف تكلم فإذا واحد، موضوع عىل
فاستطرد الخاصة، بصبغته املوضوع صبغ ولذلك الهزل، إىل منه يخرج ما فرسعان
وغري الحيوان يف واسعة معلومات إىل واعتبار، عظة من املوضوع وأخرج حد، إىل ال
جد فاملوضوع الهزل، أغرب من فيه هزله وكان أحيانًا، وأدبية أحيانًا علمية الحيوان،
إذا تشعر كما الدينية، العاطفة له وتثور القلب، له ويذعن النفس، له تخشع الجد، كل
يضيع الجالل هذا ولكن برش، قصيدتي أو الطاووس وصف أو السابقة اآليات قرأت
العظة غري آخر شيئًا فيخرج العجيب، الجاحظ بلون ويتلون الحيوان، كتاب يف تماًما
عىل الكالم وفيه ومهزلة، مأساة مختلفة روايات وفيه الحرباء، ألوان فيه العربة؛ وغري
ربما نادرة، قيمة معلومات الخصيان عىل الكالم ويف الكتاب، فوائد بجانب الخصيان،
وإحماض لذع وبجانبها واالجتماعية، التاريخية الناحية من آخر كتاب يف عليها تعثر ال
موضوع. كل يف شأنه وهكذا غريبًا، مزًجا ُمِزَج هذا وكل مكشوف، ومجون وفكاهة

فهو مواضع؛ عدة يف تأليفه طريقة الحيوان كتاب يف نفسه الجاحظ ذكر وقد
صار أثر من خرج ومتى األثر، إىل صار القرآن آي من (القارئ) خرج «متى يقول:

منهما. األنثى والهقلة الظليم أو النعام من الفتي الهقل: 33
منها. وتقدح النار فيها تكون براقة، بيض حجارة املرو: 34
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حكم إىل النوادر ومن نوادر، إىل الشعر ومن الشعر، إىل الخرب من يخرج ثم خرب، إىل
أرسع، إليه واملالل أثقل، يكون أن ولعله الباب، هذا يرتك ال ثم شداد، ومقاييس عقلية
ويقول: سًخفا.»35 أراه ولست وخرافة، سخف وإىل وفكاهة، مزح إىل به يفيض حتى
من قارئه ليخرج األحاديث ورضوب الشعر، رضوب من بنوادر الكتاب هذا أوشح «إني
واألغاني املطربة األصوات تمل األسماع رأيت فإني شكل، إىل شكل ومن باب، إىل باب
صغار يف صارت قد األوائل كانت وإذا عليها، ذلك طال إذا الفصيحة واألوتار الحسنة،
إال كله ذلك من غايتنا وما أصلح، وكثر طال ملا التدبري هذا كان السرية هذه الكتب
إنه يقول ولكنه بعيبها، ويعرتف السبيل، هذا لسلوكه ويأسف خريًا.»36 تستفيدوا أن
الشعر من أبوابًا الباب لهذا ذكرنا قبل «وسنذكر فيقول: اضطراًرا ذلك إىل اضطر
التماس يظهر بمن ظني سوء ولوال … النشاط عىل وتبعث للمذاكرة تصلح طريفة،
مداراتهم إىل احتجت ملا الدهر، هذا يف الكتب اصطناع ويظهر الزمان، هذا يف العلم
الرياضة هذه إىل الكتاب هذا فوائد مع قلوبهم، وتشجيع نفوسهم وترقيق واستمالتهم،
كأن وحتى منهم، أستفيده إياهم أفيده الذي كأن حتى االعتذار، هذا كثرة وإىل الطويلة،
الطريقة هذه يف عانى بأنه ويعرتف دنياهم.»37 يف رغب من رغبة صالحهم يف رغبتي
تكلفت كنت «ولو استطراد: غري من واحد، موضوع يف كتابًا كتب لو يعاني مما أكثر
والطَّفرة والجوهر العرض كتب من كان ثم ومعانيه، ألفاظه وعدد طوله يف كتابًا
كنت ألني فراًغا؛ وأرسع أياًما وأقرص أسهل لكان والنحاز، والغرائز واملداخلة والتوليد
من والحجج القرآن من اآلي واستخراج األمثال، وتتبع األشعار، ط تلقُّ إىل فيه أفرغ ال
خلًال فيه وجدت فإن األشكال، بني ما وتباعد الكتب، يف األمور هذه تفرق مع الرواية،
لك صورت أن بعد تنكر فال نظام تقطيع ومن تأليف، سوء ومن لفظ اضطراب من
لم كنت إذ إتمامه؛ عىل هللا عون من أرجو ما ولوال كتابي. عليها ابتدأت التي حايل
خلقه أصناف أودع والذي تدبريه، وتصاريف هلل الحجج مواقع إفهامك إال به ألتمس

املكروه.»38 لهذا تعرضت ملا حكمته؛ أصناف من

.٤٦ :١ الحيوان 35
.٢:٣ 36

.٥١:٥ 37

.٦٩ :٤ الحيوان 38
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اه تلقَّ وخرب وحديث اإلنجيل، أو التوراة أو القرآن من فآي كثرية الكتاب ومصادر
شتى، فنون يف قرأها عديدة وكتب مرضوبة، وأمثال كثري، عربي وشعر الرواة، من
يف بنفسه يجربها وتجارب حرف، وذوي وتجار أطباء من بهم يثق ملن ومحادثة
الصحاري وسكن البحار، وركب األسفار مارس قد ملن وسماع وسفر والنبات، الحيوان
نظري. له يكون أن قل اطالع سعة عىل يدل — شك غري من — وهذا الوديان، وسلك

يف هو ثم يقبلها، بمن يهزأ هو بل خرافة، يقبل أن قلَّ قويٍّا كان عقله أن والحق
تثبت حتى الشك إىل ويدعو ويشك، يجرب حتى االعتقاد عىل يقف األحيان من كثري
البحث منهج يف نظرات إىل وسبقه منطقه، صحة من القارئ ويستغرب النظرية، صحة
لها؛ املوجبة وحاالتها الشك مواضع «اعرف كقوله: الحديث، العرص يف إال تعرف لم
تعلًما، فيها املشكوك يف الشك وتعلم لها. املوجبة والحاالت اليقني، مواضع بها لتعرف
أنه كما إليه.»39 يحتاج مما ذلك كان لقد التثبت ثم التوقف تعرف إال ذلك يكن لم فلو
الديك نداء يراقب فهو الحيوان؛ سيكولوجية اآلن يسمى فيما قيمة اتجاهات إىل سبق
الديكة تصيح هل ليعلم ال؟ أو يصيح وحده قرية يف كان إذا هل ويبحث: بالليل،
تقل؟ أو عديدها كثر إذا أفراخها تكثر هل الدجاج ويراقب بطبعها، أو بالتجاوب
بني الدقيقة والفروق تنبهه، ووجوه ذكائه مقدار ليعلم دقيقة مالحظة الكلب ويالحظ

ذلك. أمثال من كثري إىل أصنافه،
والتبيني، البيان يف منها أبني الحيوان يف املختلفة الثقافات امتزاج فمظهر وبعد،
العلم بأويل املتشعبة عالقاته وإىل تأليفه، يف مسلكه وإىل موضوعه، إىل يرجع وذلك

نوع. كل من والطبقات والصناعات
عن عرف وقد أرسطو، كتب هذا كتابه يف عليها اعتمد التي العنارص أهم من
العلم بهذا مشغوًفا وكان الحيوان، حياة يف عديدة موضوعات يف ألف أنه أرسطو
فوجدوه الحيوان، أنواع من أرسطو يعرفه كان ما املتأخرون أحىص حتى ودراسته،
السبق فضل له كان فقد العرصي الرتتيب يرتبها لم أنه ومع نوع. خمسمائة من نحًوا
العرب، إىل الكتب هذه وصلت وقد قبله. من مؤسًسا يكن لم الذي العلم هذا وضع يف
عرش تسع ألرسطو الحيوان كتاب «إن النديم: ابن فيقول نقل، فيما العربية إىل ونقلت

.١٠:٦ 39

356



الثقافات امتزاج

زرعة بن عيل أبو ابتدأ وقد الكتاب، لهذا اختصار ولنيقوالوس البطريق، ابن نقله مقالة،
وتصحيحه.»40 العربية إىل بنقله

بدقة يميزوا لم — غريه يف الشأن هو كما — الكتاب هذا يف العرب أن يظهر ولكن
وقرأه، الجاحظ يد يف الكتاب وقع حال كل عىل له، ليس وما ا، حقٍّ ألرسطو هو ما بني
«صاحب أرسطو يسمي ما فكثريًا منه نقل وإذا مصادره. من كبريًا مصدًرا وكان
موقف وكان املرات، عرشات الكتاب هذا يف عنه نقل وقد باسمه، يرصح وقد املنطق»،
أكثر يف أصيب كما الفكر بَشَلل أمامه يصب فلم بديًعا، موقًفا أرسطو تجاه الجاحظ
يمتحنه املخرب يف وضعه وإنما والغرب، الرشق فالسفة من وغريه سينا، ابن األحيان
تعيش ال ذكورها وأن أعماًرا، أطول العصافري إناث أن أرسطو عن نقل فقد ويجربه؛
بدليل يأتي أن يستطيع وكيف ذلك، عىل بدليل يأت لم بأنه وانتقده سنة،41 إال
والناس وفراخها، وببيضها بها، مملوءة وامليازب املزارع يف تكون قد والعصافري جازم،
جهة عىل بذلك وأمثاله أرسطو قال ولو ميتًا، قط عصفوًرا يروا لم منها القريبون
فينبغي املوجبة، األمور غري املقربة «واألمور العلماء: من أحد يلمهم لم والظن التقريب
ويقول: الدليل.»42 وشبه الدليل بني ما وفرق واملقرب، الواجب بني ما فصل يعرفوا أن
صغرية حية «طبقون» باليونانية تسمى التي بالبلدة ويكون املنطق: صاحب «وقال
الجاحظ: قال امللوك.» قدماء قبور بعض من يخرج بحجر تعالج أن إال اللدغ، شديدة

ذلك؟!»43 كان ولم هذا أفهم «ولم
أو جاهيل شعر من فيه ورد وما املوضوع، يف أرسطو قول بني يقارن وأحيانًا
العرب، ينرص وتارة أرسطو، ينرص وتارة عقله، ويحكم بينهما، ويفاضل إسالمي،
فسألت رأسان، لها حية ظهرت قد أن املنطق صاحب «زعم فيقول: مًعا، يكذبهما وتارة
أيهما ومن تسعى؟ الرأسني جهة أي فمن له فقلت حق، ذلك أن فزعم ذلك عن أعرابيٍّا
كما بالتقلب حاجتها إىل تسعى ولكنها تسعى، فال السعي فأما فقال وتعض؟ تأكل
فإنها العض وأما بفم، وتتغذى بفم تتعىش فإنها األكل وأما الرمل، عىل الصبيان يتقلب

.٣٥١ النديم ابن فهرست 40
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ملا يعرض فهو كثري؛ الكتاب يف ذلك ومثل الربية!»44 أكذب به فإذا مًعا، برأسيها تعض
وما وأساطريهم، وقصصهم العرب شعر من املوضوع يف ورد وما اليونان، عن عرف
ومبالغته الجذاب بأسلوبه ويعرضه ا، تامٍّ مزًجا ذلك كل ويمزج األخرى، األمم عن عرف

املألوفة.
يف الكالم عىل اقترص قد — الحيوان َي ُسمِّ وقد — الكتاب أن ظان يظنن وال
فقد غريه؛ عن فيه مما أقل الحيوان عن فيه ما إن قلنا نحن إذا نبعد ال بل الحيوان،
بينهما، واملفاضلة والديك، الكلب يف الكالم الكتاب من والثاني األول الجزء استغرق
أو آية من ذلك يف قيل ما كل ويستويف للديك، والديك للكلب الكلب صاحب واحتجاج
الكالب الجن كاتخاذ أسطورة؛ أو قصة، أو املنطق، لصاحب قول أو شعر، أو حديث
ذلك كل يف ولكنه إلخ، … منه يشفى األرشاف دم أن العرب واعتقاد والَكَلب، لها مأوى
يف يتكلم ذلك أثناء يف فرتاه البال، عىل تخطر ال موضوعات إىل والديك الكلب عن يخرج

إلخ. … ويضعها يرفعها القبيلة؛ يف وأثره والشعر والشيعة، اإلمامة
بينا، كما أرسطو فعرف املتكلمني؛ طريق ومن كتبهم، من باليونان الجاحظ اتصل
فيما جالينوس عن ونقل الحمام،45 يف الكالم يف الفراسة صاحب أقليمون عن ونقل
وكتب املنطق كتب أن ويذكر والطري47 البهائم معارف ويف الضب،46 لحم له يصلح
بمجالسته اتسعت اليونانية ثقافته أن ويظهر البليغ،48 العربي يفهمها ال إقليدس
بن حنني وإىل ماسويه،49 وابن سلمويه إىل يتحدث كان فقد بها؛ املثقفني من لكثري
عن فينقل عنهم، الكثري وعرف بالفرس، واتصل الطبيب،51 شمئون وإىل إسحاق،50
عن ويحكي نريانهم، فيه يذكر طويًال كالًما ويعقد أساطريهم، يف ويتكلم املقفع، ابن
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أثارها شبًها ويذكر النصارى، اليهود عن ويحكي وعباداتهم، وكتبهم والزنادقة املانوية
عليهم. ويرد الشهب، آيات مثل الكريم؛ القرآن من آيات حول بعضهم

وفارسية، ويونانية، عربية، الثقافات؛ لكل معرض الحيوان فكتاب الجملة، وعىل
ويهودية، ودهرية، وزرادشتية، مانوية، من الدينية؛ للثقافات ومعرض وهندية،
منا الستغرق أصله إىل ورددناه ثقافة كل يف قاله ما ذكرنا ولو وإسالم. ونرصانية،
التي بالرشوط قولنا ونختم نقول. ما عىل للداللة القدر بهذا فلنكتف كامًال، كتابًا
رأى فقد نفسه؛ يف هو حققها وقد العلم، يف الرياسة له تكون ملن الجاحظ يشرتطها
هو واملصيب الفلسفة، كالم من يحسن ما بقدر الدين كالم من يحسن من العالم أن

األعمال.52 من حقائقها الطبائع وإعطاء التوحيد تحقيق بني يجمع الذي

أنواًعا يمثالن كما العرص، معارف كل معه يمثالن آخران عاملان الجاحظ وبجانب
الدينوري، قتيبة ابن أحدهما الثقافات؛ بني االمتزاجات من واأللوان الطعوم مختلفة

الدينوري. حنيفة أبو واآلخر

قتيبة ابن

وتربى مرو، من فاريس أصله مسلم، بن هللا عبد محمد أبو فهو قتيبة؛ ابن فأما
سنة من عاش ببغداد. معلًما كان ثم إليها، فنُسب بدينور، القضاء وتوىل بغداد، يف
يكرهه، وكان عمره، من طويًال جزءًا الجاحظ عارص قد فهو ٢٧٦هـ؛ سنة إىل ٢١٣هـ
فقد الحديث»، مختلف «تأويل كتابه يف أورده الذي للجاحظ نقده ذلك عىل يدل كما
كتبه وبأن عليهم، الرد يذكر مما بأقوى املسلمني عىل النصارى حجج يذكر بأنه اتهمه
يستهزئ وأنه النبيذ، اب وُرشّ األحداث، استمالة بذلك يريد والعبث، باملضاحيك ملئت
أبيض كان وأنه األسود، الحجر وذكر الشيطان، وقرن الحوت، كبد كذكره بالحديث؛
يضع كذاب وأنه أسلموا! حني املسلمون يبيضه أن يجب كان وقد املرشكون، فسوده
واختالف الطبيعتني، اختالف النزاع سبب أن والظاهر الباطل.53 وينرص الحديث
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جد، قتيبة وابن مترصف، العقل واسع مهذار الروح، خفيف مزاح فالجاحظ املذهبني؛
الجاحظ ثم الجاحظ، روح خفة له ليس ولكن أحيانًا، بمرح القضاء وقار عليه قاٍض،
بني والنزاع تيمية)، ابن يحكي (كما السنة أهل من قتيبة وابن املتكلمني، من معتزيل
إال علم ما يخرج ال فهو أقوى؛ كتبه يف الجاحظ وشخصية طويل. شديد الطائفتني
غري يف االطالع واسع قتيبة وابن لسانه، ومن نفسه من عليه أسبغ قد مهضوًما،
من قريبًا ذلك يف يكون وقد كثريًا، ويجمع كثريًا يعرف يل، يظهر كما قوية شخصية
من كثرية بنواٍح اتصل أديب، عالم أنه عىل يدلنا تأليفه من وصلنا ما وكل الجاحظ،
ولكنه دينية، ومذاهب وتاريخ، وفقه، وحديث، وشعر، وأدب، ونحو، لغة، من العلم؛
أن غري من يجمع، ما ويختار اطالع، سعة عن ويجمع يجمع، أن التأليف من يفهم
كالمه يف كان كالذي اضطرب شخصيته يبدي أن حاول فإذا يجمع؛ فيما نفسه يظهر
الفريد. العقد صاحب ذلك الحظ كما آخر، يف أبرمه ما موضع يف ينقض الشعوبية، يف
يف االجتماعية الحياة يمس يكتب ما جميع يف أنه وهي الجاحظ، بها يمتاز أخرى وميزة
عن يحدث فوقه، فما عبًدا ما مثًال يرضب أن يستحي وال ثناياها، يف ويتغلغل عرصه،
عليها، ويعلق ويحكيها تجربة أو علًما منهم ويستخرج الغنم، وراعي والحواء النجار
قوية يد يف إال ينجح ال الرضب هذا ألن الناحية؛ هذه من يشء له فليس قتيبة ابن أما

لفشل. قتيبة ابن لها تعرض ولو الجاحظ، كيد
ما ولكن النواحي،54 ومتعددة غزيرة وتآليفه كثري، قتيبة ابن علم حال كل عىل
عيون كتاب ذلك عىل أدلها ولعل كتبه، يف املختلفة الثقافات مظهر هو هنا يهمنا

األخبار.

األخبار عيون

السلطان، كتاب َكباٍب: كتاب كل كتب، عرشة إىل قسمه األدب، من املختار يف كتاب
واإلخوان، والزهد، والبيان والعلم املذمومة، واألخالق والطبائع، والسؤدد والحرب

والنساء. والطعام، والحوائج،
ذلك مع أخله «ولم فقال: امللل؛ خوف يضحك بما اإلتيان يف الجاحظ تبع وقد
عن بذلك ألروح مضحكة، وأخرى معجبة، وكلمة لطيفة، وفطنة طريفة، نادرة من

األخبار. عيون من الرابع الجزء ومقدمة والقداح، امليرس كتاب مقدمة يف وكتبه ترجمته انظر 54
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ولكنه َحْمَضة.»55 وللنفس مجاجة، األذن فإن الحق؛ وإتعاب الجد، كد من القارئ
كذلك فيه، يرتخص مما بأنه فيعتذر املتزمت، وسطه من ذلك عىل سينتقد أنه يحس
الحالل وعلم الدين رشائع وال السنة، يف وال القرآن يف يكن لم الكتاب أن عن يعتذر
ناءٍ الدناءة، عن زاجر األخالق، لكريم ومرشد األمور، معايل عىل دال بأنه والحرام؛
يف تكلم إن فهو تأليفه؛ يف له مسري له، متملك والخلقي الديني فالشعور القبيح، عن
فجائعها، وذكر الدنيا، يف الزهاد كالم محاسن من طرًفا فيه أودع فقد وشئونها الدنيا
وسأل بالسالمة، الغنيمة من ريض بل األجر، بذلك يستوجب حتى وانتقالها، وزوالها،
يف التأليف نقل إنه والحق هزًال. وبجد ا، رشٍّ بخري ويغفر بعًضا، ببعض يمحو أن هللا
به وفخر كتابه يف ذلك وتعمد االستطراد، وقلة الرتتيب، حيث من جديدة؛ نقلة األدب
علمها، املتعلم عىل ليسهل بأختها؛ والكلمة بمثله، والخرب بشكله، الباب «وقرنت فقال:
السؤدد؛ كتاب بعد واألخالق الطبائع كتاب وضع أنه ويذكر حفظها.»56 الدارس وعىل
وتقارب، مشاكلة غري يف موضوعه عن يخرج أن فقّل ذلك، التزم وقد له، مقارب ألنه

والكامل. والتبيني البيان من أرقى التأليف منهج حيث من بذلك فهو
السن يف فوقه عمن فيه ما تلقط إنه فقال: ملصادره، الكتاب أول يف تعرض وقد
فصول يف الكتّاب وبالغات وسريهم، األعاجم كتب ومن وإخوانه، جلسائه وعن واملعرفة،
قدًرا الصغري عن وال لحداثته، سنٍّا الحديث عن يأخذ أن يستنكف ولم كتبهم، من
العلم يأخذ أن يتحرج ولم غريها، عن فضًال لجهلها الوكعاء األمِة عن وال لخساسته،
تستنبط أن بالنصيحة وال املرشكني، من تسمعه أن بالحق يزري فلن مسلم، غري عن

الكاشحني. من
كان فكما وضوًحا، أكثر فيه الثقافات مزج كان ترتيبا أكثر الكتاب كان وإذا
فيه؛ األخرى األمة ثقافة إىل خاص يشء يف أمة ثقافة يضم كان مثيله، إىل اليشء يضم
نظر يف السؤدد يذكر فهو العجم، عن السؤدد ذكر العرب عن السؤدد ذكر إذا فهو
ويذكر السؤدد، يف للهند كتاب عن وينقل العرب، سادات من وغريه قيس، بن األحنف
ما املنذر: بن لحصني مسلم بن قتيبة قال فيقول: الرسور، أسباب يف العرب بعض رأي

بالِفناء. مرتبط وفرس َقوراء، ودار حسناء، امرأة قال: الرسور؟

ل. :١ عيون 55

ي. :١ 56
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وطول األعداء، وحط األولياء، رفع فقال: الرسور؟ ما األهتم: بن امللك لعبد وقيل
يقول: إذ الرسور يف الفاريس سهل بن الفضل رأي ينقل ثم والنماء. القدرة مع البقاء

يقول: إذ الفاريس نصف نواس أبي ورأي نافذ. وأمر جائز، توقيع

ونِ��َدام وُم��َداٌم َس��َم��اٌع ال��َع��يْ��ٌش إنّ��َم��ا
��الُم ال��سَّ ال��َع��يْ��ِش َف��َع��َل��ى َه��ذَا ف��اتَ��َك ف��إذَا

فكونوا رءوًسا الناس اتخذكم «إذ ألصحابه: قوله السالم عليه املسيح عن وينقل
أحب ويحرموا، يحبون بما يلقوا أن األحرار «عالمة العجم: كتب عن ينقل ثم أذنابًا.»
كليلة يف املقفع ابن وعن أردشري عن ينقل ثم ويعطوا.» يكرهون بما يلقوا أن إليهم
«أعلمت ويقول: أبرويز، بفعل الربمكي جعفر استشهاد وعن أنورشوان، وعن ودمنة،
يتعرض فهو وهكذا سنان؟»،57 آلل شعرزهري من ألبرويز أمدح أبرويز ناووس أن

الجاحظ. يفعل مما بأنظم وأقوالهم آراءهم ويعِرض والهند، والعجم للعرب
استعرضنا إذا فنحن النفوذ»، مناطق «من قبل إليه ذهبنا ما كتابه يمثل كذلك
الفرس عن النقل يكثر رأيناه واملشاورة وسريته السلطان، كتاب األخبار عيون يف
ونراه األمتني، بهاتني تأثره أكثر الباب هذا يف العربي األدب أن عىل يدل مما والهند،
العرب عن ينقل إنما عنهما، ينقل أن قّل والظلم والشهادات واألحكام القضاء باب يف
اليهودية عن نقًال كله األول الفصل يكون فيكاد الزهد، يف تكلم وإذا اإلسالم، وأحكام
وعن األطباء، عن فيه نقل واألرشبة للمياه فصال عقد الطعام باب ويف والنرصانية،
األطعمة، ومضار شاكلها، وما ِللُّحمان فصًال وعقد ماسويه، ابن وعن النَّبطية»، «الفالحة
ونقل الحيوان، عن فصوال فكتب الجاحظ؛ وساير وخصائصها. والنباتات ومنافعها،

شائعة. غالبة الفصول هذه كل يف اليونانية والثقافة وغريه، أرسطو عن
واسعة، دينية ثقافة مثقًفا لذلك فكان السنة؛ أهل رؤساء من ديني رجل هو ثم
فهو منهما؛ النقل وأكثر واإلنجيل، التوراة قرأ بل اإلسالم، عىل ثقافته تقترص ولم
وقرأت التوراة يف قرأت ويقول واإلنجيل، التوراة وعن منبه، بن وهب عن كثريًا ينقل
وينقل السالم، عليهم ليوسف ودعاء لداود، ودعاء للمسيح، دعاء وينقل اإلنجيل، يف

سوء. عيش ويعيش الكثري، يعطي األصمعي رأى ملا ذلك قال 57
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والزاهدين والتابعني والصحابة هللا رسول عن أحاديث ينقل كما الرهبان، عن أخباًرا
املسلمني. من

— فيه الثقافات امتزاج ومظهر السعة، كل واسعة قتيبة ابن فثقافة الجملة، وعىل
واضح. جيل مظهر — دينية أو كانت مدنية

الدينوري حنيفة أبو

الشهرة من حظه كان وإن بأقلهم، وليس واسعة، وأدبية علمية ثقافة ثقفوا ثالثة ثالث
تاريخ يعلم ولم بدينور، ولد ونند، بن داود بن أحمد هو دونهم، األخرية عصورنا يف
النحو وأخذ الهجري،58 الثالث القرن من األوىل العرشين يف أنها يرجح كان وإن والدته،
الكواكب، يرصد أصفهان يف كان ٢٣٥ سنة ويف الكوفة، يف وأبيه السكيت ابن عن
يف واسعة معارفه كانت ٢٨٢هـ. سنة نحو الراجح عىل ومات رصده، نتائج ويضع
معلومات وفيه الطِّوال»، «األخبار كتاب منه إلينا وصل وقد التاريخ، يف مختلفة نواٍح
لغويٍّا، نحويٍّا، ياقوت يقول كما وكان غريه، يف نجدها ال قد بالفرس العرب عالقة عن

ويحكيه. يرويه فيما ثقة راوية، حاسبًا، منجًما، مهندًسا،
أبي إىل ويتحاكمون أبلغ، أيهما الناس ويختلف بالغته، يف بالجاحظ يقرن كان
حالوة، أكثر (الجاحظ) عثمان وأبو ندارة أكثر حنيفة «أبو فيقول: السريايف سعيد
وأعرب أعذب حنيفة أبي ولفظ السمع، يف سهلة بالنفس، الئطة عثمان أبي ومعاني
الثقالن اجتمع لو ثالثة، أحد التوحيدي حيان أبو ويعده العرب.»59 أساليب يف وأدخل
آخر بلغوا ما ومصنفاتهم، وعلمهم أخالقهم يف فضائلهم ونرش ومدحهم تقريظهم عىل
نوادر من بأنه ويصفه البلخي، زيد وأبو حنيفة، وأبو الجاحظ منهم؛ كل يستحقه ما
وحكم. ورواء وقدم، ساق فن كل يف له العرب، وبيان الفالسفة حكمة بني جمع الرجال،
وابن الجاحظ صاحبيه يف منها أوسع كانت والهندية اليونانية ثقافته أن ويظهر
والجرب والحساب الفلك يف تأليفه ذلك عىل يدل نقصهما. يكمل الريايض وعلمه قتيبة،

الهند. حساب يف والبحث والكسوف، والزوال والقبلة، الجرب ونوادر واملقابلة،

األدب. وخزانة الوعاة وبغية األدباء ومعجم اإلسالمية املعارف دائرة يف ترجمته انظر 58
.١٢٤ :١ األدباء معجم 59
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األسف ومع املزج، يف يشء أظهر فيه كتابه كان وربما النبات، يف بالكتابة اشتهر
ابن مفردات ويف سيده، البن املخصص يف الكثري منه نقل ولكن هذا، كتابه يصلنا لم
األخرى، األقطار يف تنبت نباتات ذكر بل العرب، نباتات عىل فيه يقترص ولم البيطار،
واستعان األخرى، األمم يف عنه كتب وما النبات، يف العرب لغويو روى ما بني وجمع
صغرية الِعيدان، طويلة عشبة «الخزامي مثال: يقول فهو وصفه؛ حسن عىل ببالغته
وصف ترى كما وهو البَنْفسج.» كنور نَور لها الريح، طيبة الزهرة حمراء الورق،
وامِلربد والبيدر األندر حصد إذا الزرع فيه يجعل الذي للموضع «ويقال ويقول: دقيق،
يدخل فرتاه واألجِرنة.» الجرن وجمعه والجِرين عرب سوادي وهو وامِلسطح، والجوخان
عند ومرة هذا، عند مرة فاجتمعوا الجوخان، أهل تناوب «وإذا ويقول: عربت. كلمات
قاهه، واحد كل ونوبة اَلقاه، ذلك يسمون اليمن أهل فإن الدياس؛ عىل وتعاونوا هذا،
عىل لبعضهم واجب فهو أنفسهم، ألزموه قد تناوب ألنه عليهم؛ له كالطاعة وذلك
املختلفة، أماكنه يف الشعري ويصف البقاع، يف املختلفة العادات يعرف فرتاه بعض.»
غري أسماء لها نباتات ويصف الحبيش. والشعري العراقي، والشعري العربي، فالشعري
ذا كان وهكذا العرب، بالد نبات من ليس الكمون ويقول والكرويا، كالكسربة، عربية؛
اللغة أسس من أساًسا وكان عربية، وغري عربية النباتات؛ يف دقيقة وخربة واسع نظر

القديمة. ألفاظها وحدد جديدة، بألفاظ إليه، وما النبات يف أمدها
يدل كما بها، العلم من للعرب كان ما عىل قرصه أنه إال األنواء، يف كتاب له كذلك
هذا أن بعد معي ترى ولعلك املخصص.60 يف سيده ابن عنه نقله الذي الجزء ذلك عىل
متعددة لجداول مصبٍّا أو املختلفة، الثقافات عنارص فيها صهرت بوتقة كان العرص
«فما مصادرها باختالف تختلف مظاهر كانوا العلماء وأن املنابع، مختلفة املجرى،
كانوا كلهم وأنهم الجياد»، تجري أعراقها «وعىل صخورها»، بألوان الجبال حجل أشبه
التايل الباب يف نصفها النواحي، متعددة وأدبية علمية ثروة فأورثونا عنان61 يف يجرون

هللا. شاء إن

بعدها. وما ١٠ ص ،٩ جزء 60

الشوط. العنان 61
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الهجرية السنة بدء امليالدي التاريخ الهجري التاريخ األحداث أهم

أغسطس ٢٠ ٧٤٩ ١٣٢ وخالفة العباسية الدولة قيام
السفاح

يوليه ٧ ٧٥٣ ١٣ املنصور جعفر أبي خالفة
أبريل ١ ٧٦٢ ١٤٥؟ املقفع ابن قتل
أبريل ١١ ٧٦١ ١٤٤؟ املعتزيل عبيد بن عمرو موت
أبريل ١ ٧٦٢ ١٤٥ بغداد تأسيس
فرباير ٢٧ ٧٦٥ ١٤٨ الصادق جعفر موت
فرباير ٦ ٧٦٧ ١٥٠ حنيفة أبي موت
نوفمرب ٢١ ٧٧٣ ١٥٧ األوزاعي موت
نوفمرب ١١ ٧٧٤ ١٥٨ املهدي خالفة
أكتوبر ٩ ٧٧٧ ١٦١ وإبراهيم الثوري سفيان موت

أدهم وبن
أغسطس ٢٦ ٧٨١ ١٦٥ الظاهري دواد موت
أغسطس ٥ ٦٨٣ ١٦٧ الزندقة عىل برد بن بشار قتل
يولية ١٤ ٧٨٥ ١٦٩ الهادي خالفة
يولية ٣ ٧٨٦ ١٧٠ الرشيد هارون خالفة



اإلسالم ضحى

الهجرية السنة بدء امليالدي التاريخ الهجري التاريخ األحداث أهم

يونية ١١ ٧٨٨ ١٧٢ يف اإلدريسية الدولة تأسيس
مراكش

مارس ٢٧ ٧٩٥ ١٧٩ أنس بن مالك موت
فرباير ٢٢ ٧٩٨ ١٨٢ القايض يوسف أبي موت
ديسمرب ٣٠ ٨٠٢ ١٨٧ الربامكة نكبة
ديسمرب ٨ ٨٠٤ ١٨٩ الحسن بن محمد موت
أكتوبر ٢٥ ٨٠٨ ١٩٣ األمني خالفة
سبتمرب ١ ٨١٣ ١٩٨ املأمون خالفة
أغسطس ١١ ٨١٥ ٢٠٠ الكرخي معروف موت
يونية ٢٨ ٨١٩ ٢٠٤ الشافعي موت
مايو ١٦ ٨٢٣ ٢٠٨ عبيدة أبي موت
أبريل ٢ ٨٢٧ ٢١٢ القرآن بخلق املأمون قول
يناير ٢٧ ٨٣٣ ٢١٨ املعتصم خالفة
يناير ١٦ ٨٣٤ ٢١٩ من الخالفة عاصمة انتقال

سامراء إىل بغداد
أكتوبر ٣١ ٨٤٠ ٢٢٦ العالف الهذيل أبي موت

املعتزيل
٨٤٨–٨٣٣ ،٢٣٤–٢١٨ القرآن خلق محنة استمرار

أكتوبر ٢١ ٨٤١ ٢٢٧ الواثق خالفة
أكتوبر ٢١ ٨٤١ ٢٢٧ الصويف الحايف برش موت
سبتمرب ٧ ٨٤٥ ٢٣١ املعتزيل النظام موت
أغسطس ٢٨ ٨٤٦ ٢٣٢ املتوكل خالفة
أغسطس ٥ ٨٤٨ ٢٣٤ القرآن بخلق القول بعدم األمر
يونية ٢ ٨٥٤ ٢٤٠ دواد أبي بن أحمد موت
مايو ٢ ٨٥٥ ٢٤١ حنبل بن أحمد موت
أبريل ٣٠ ٨٥٧ ٢٤٣ املحاسبي الحارث موت
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الهجرية السنة بدء امليالدي التاريخ الهجري التاريخ األحداث أهم

مارس ٧ ٨٦١ ٢٤٧ املنترص خالفة
مارس ٧ ٨٦٢ ٢٤٨ املستعني خالفة
يناير ٢٢ ٨٦٦ ٢٥٢ املعتز خالفة
يناير ١ ٨٦٨ ٢٥٥ املهتدي خالفة
يناير ١ ٨٦٨ ٢٥٥ الجاحظ موت
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الثاين اجلزء





الرحيم الرمحن اهللا بسم

هللا. رسول عىل والسالم والصالة هلل، الحمد
أعود أن إال األول، الجزء مقدمة يف ذكرت ما عىل أزيده قول من يل ليس
النواحي سائر الثاني الجزء يشمل أن وعدتهم فقد الُقرَّاء؛ إىل معذرتي فأكرر
واملذاهب العلمية، الحركة يف الكالم فيستويف اإلسالم» «ضحى لعرص العقلية

الدينية.
ال أن رأيت وتطُّورها، وتّكونها ونشأتها العلوم، درس يف أخذت ا فلمَّ
تطُّور قوانني يف للبحث فيه أعرض إجماًال، العلمية الحركة يف الكالم من بد
اإلسالميني، والعلم العقل عىل وتطبيقهما اإلنساني والعلم البرشي العقل
إىل وما فيه، الرأي وحرية ومناهجه، العرص ذلك يف العلم معاهد يف والبحث
علم كل تاريخ إىل وصلت وملَّا تفصيًال؛ العلوم لدراسة مقدمة ليكون ذلك؛
عند وأقف اجتازها، التي مراحله وأرصد أولها، من خطواته أتتبع أن رأيت
اجتازتها التي املراحل بني وأوازن فيه، بنّيٌّ أثر له كان أئمته من إمام كل
فاتسع اختلفت؛ حد أي وإىل اتفقت حد أي إىل ألتبني ببعض؛ بعضها العلوم
مع العلوم، نشأة يف خاص جزء أمام بي وإذا مذاهبه، وتعددت القول مجال

والضبط. اإليجاز يف جهد من بذلت ما
الدينية. واملذاهب العقائد يف الثالث الجزء هللا شاء إن وسيتناول

اإلسالم «ضحى يف رابع جزء هناك يكون أن البحث أثناء يل خطر وقد
األول. عرصها يف عقلية حياة من لها كان ما فيه أصف األندلس» يف
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والصواب. للحق ووفقنا إكماله، عىل هللا أعاننا
١٣٤٣ سنة شوال ٧
١٩٣٥ سنة يناير ٢٢
أمني أحمد
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األول الفصل

إمجاًال العلمية وصفاحلركة

حياتها يف جديدة خطوة خطت العرص هذا يف اإلسالمية األمة أن نالحظه ما أول
طبيعية بيئة من بها أحاط ما لكل الزمة نتيجة هذا وكان العلمية؛ وحركاتها العقلية،

واجتماعية.
يف ويتدرج واحدة، سبيًال يسلك يكاد املختلفة األمم يف الفكر تاريخ بأن ذلك
وتوافرت الظروف تهيأت متى تليها التي إىل تسلم منها درجة كل معينة، درجات
وال اتفق، حيثما يتنقل النائم، حلم أو الخيال طيف قبيل من سريها وليس العوامل،

نظام. وال لقانون حركاته يف يخضع
وعرضوا قوانينه، وتعرف البرشي العقل دراسة يف — الباحثني من — كثري جدَّ وقد
دعت التي األسباب ويرصدون ، تغريُّ من أفكارها عىل طرأ ما يرقبون املختلفة لألمم
فاتخذت الخطوات وتوحدت األسباب اتحدت كيف ليتبينوا األمم؛ بني يقارنون ثم إليه،
البحث مجال يزال ال بعضها كان وإن عامة، قوانني ذلك كل من واستخلصوا النتائج

النظر. واختالف
مواد له خضعت ما ملثل األمم يف الفكرية الحياة يُخضعوا أن ببحثهم أرادوا
وما والضوء األجسام وحركات واملغناطيسية الجاذبية قوانني استكشفوا فقد الطبيعة،
يف كاملنظار فالعني طبيعية، لقوانني كذلك خاضعة ووظائفها األعضاء أن ورأوا ذلك، إىل
الصوت خصائص عىل وظيفتها تأدية يف تقوم واألذن عليها، األضواء وانكسار عدساتها
وخصائصها فللصحراء بها، يحيط وما الجماعات يف الشأن وكذلك وهكذا، وقوانينه
يف يقال ذلك ومثل — أهله حياة يف كبري أثر الخصيب وللسهل قبائلها، يف قوي أثر
لحالة طبيعية نتيجة إال الشعوب تحكم التي الحكومات نوع فليس االجتماعية؛ النظم
يمكن الفكري ره تطوُّ كذلك — أحداث من فيه كان وما ولتاريخه به، يحيط وما الشعب
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بتاريخ دقيقة معرفة يتطلب فهو عسريًا؛ شاًقا ذلك كان وإن طبيعية، لقوانني إخضاعه
تعمل التي العوامل ملعرفة التاريخ أعماق يف والتغلغل تغريات، من عليه طرأ وما األمم،
ليس اإلنسان يف قويًا عامًال هناك أن ذلك إىل أضف — عقلياتها واختالف األمم تدرج يف
بإرادته، القوانني فوق أنه إليه فيُخيَّل الحرة»؛ «اإلرادة وهي الطبيعة مواد من غريه يف
االجتماع علماء يتحدى وأن يعمله، وأال اليشء الواحدة اللحظة يف يعمل أن يستطيع وأنه
مع االجتماع علماء ولكن غريه؛ فيعمل قوانينهم عىل بناءً حادث بحدوث يتنبؤون الذين
الظاهر اختيارها يف أنها ويرون اإلرادة، حرية أهمية من يقللون العامل هذا تقويمهم
يف تعمل املدنية وعوامل الجو اختالف وأن عنها، الخروج تستطيع ال لقوانني خاضعة

واأللوان. الوجوه اختالف يف عملها والعقلية اإلرادة
كثرية لعوامل تبًعا العقلية حياتهم تاريخ يف االختالف بعض األقوام تختلف قد
األرض زرع عىل وآخرين الصيد، عىل يعيشون قوم من االقتصادية: العوامل أهمها
من الرغم عىل — ولكن الرقي، يف تدرجهم كيفية — ذلك عىل بناءً — فيختلف وهكذا،
الحق فمن الجزئيات، اختلفت وإن واحدة العقيل الرقي ملراحل العامة فالقوانني — ذلك
القوم بتقدُّم تعجل قد البيئات هذه وأن مختلفة، طبيعية بيئات يف تعيش األمم أن
— حال كل عىل واحد الطريق اتجاه ولكن سريهم، تؤخر وقد العقيل الرقي سبيل يف
األلوان ولكن خاصة، فرعية ألوان ببعض العقلية الحياة ن تلوَّ قد املختلفة البيئات هذه
طفًال ينشأ فاإلنسان األفراد، حياة مثل األمم يف العقلية األطوار وَمثَل واحدة، األصلية
— بينهم فيما — اختلفوا وإن املراحل بهذه األفراد ويمرُّ فشيًخا، فكهًال فشابًا يافًعا

وأخالق. وطبائع وعادات ألوان من التفاصيل بعض يف
العقلية املظاهر ربط إىل البرشي العقل نشوء يف املحَدثني الباحثني بعض اتجه وقد
ما وأن االقتصادي، ر للتطوُّ تابع العقل ر تطوُّ أن ورأوا االقتصادية، بالحياة رها وتطوُّ
ليس والفلسفية والفنية العلمية والحياة واألخالق العادات يف تغري من األمة عىل يطرأ
املال رأس نظام أن ذلك مثال اقتصادي؛ تغري من عليها طرأ ملا طبيعية نتيجة إال
أثر كله لذلك فكان وأمثالها، حديدية سكك من املخرتعات تقدم عنه نشأ االقتصادي
أقسام إىل اإلنسان بها ر مَّ التي العصور موا قسُّ ذلك عىل وبناءً — يقدر ال الثقافة يف
هذا بسط هنا يعنينا وليس العقلية، الناحية من عمر كل خصائص وأبانوا اقتصادية

376



إجماًال العلمية الحركة وصف

الثقافة يف العوامل من عامًال إال ليست االقتصادية الحالة أن وبيان ومناقشته الرأي
يشء.1 كل وليست

طبيعية قوانني استخراج يف الحديثة العصور يف الباحثون جّد — حال كل عىل
التي وخطواته العقل رقي تطبيق إىل بعضهم2 وذهب األمم، يف البرشي العقل لسري
طفولته تناسب عقلية بحالة يبدأ الفرد أن فكما األمم؛ يف العقل رقي عىل الفرد يخطوها
وإن األطوار بهذه تمرُّ جميًعا واألمم األمة، كذلك ونضجه لسنِّه تبّعا الرقي يف يتدرج ثم
رسعة عرص (١) خمسة األمم بها تمر التي األطوار أن وذكروا وعجلة، َريْثًما اختلفت
العقيدة عرص (٣) والتحري الشك عرص (٢) واألوهام الخرافات واعتناق التصديق
بعضها يُْسِلم العصور هذه وأن والشيخوخة، الهرم عرص (٥) العقل عرص (٤) واإليمان
معنى وليس السلَّم، هذا من مختلفة درجات عىل تقف العالم يف األمم وأن بعض، إىل
كذلك، أفرادها كل كان آخر طور إىل وانتقلت شوًطا قطعت إذا الواحدة األمة أن هذا
الصغر يف أفرادها يختلف الواحدة كاألرسة بينهم، فيما مختلفون أمة كل أفراد إن بل
مجموعها إىل نظرنا بالرقي أرسة عىل حكمنا فإذا ونضوجه، العقل وضعف والكرب
والطبقة مثقفيها عىل الغالبة بالنزعة عليها نحكم األمة وكذلك فيها، البارزين واألفراد
بأمة األمة كامتزاج تغريات؛ جملة عقليًا وتغريها األمم حياة يف ويعمل — فيها املفكرة

ذلك. ونحو دمائهما واختالط أخرى
العربي الفكر عىل العلماء هؤالء وضعها التي القوانني نطبق أن أردنا نحن وإذا
من لغريها تحدث أن قلَّ وأحداث ظروف من بالعرب أحاط ِلَما ذلك؛ بصعوبة شعرنا
سريها سارت قد األمة كانت متى نسبيًا سهًال يكون التطبيق هذا أن ذلك — األمم
هي وهي املراحل هذه قطعت اليونانية، كاألمة خارجها، من ال داخلها من الطبيعي
يمهلها لم ثم غريها، عن مستقلة عربية أمة فكر كان العربي الفكر ولكن اليونان، أمة
الفرس أمة ألمرها أخضعت فقد التاريخ، تمهل لم إنها أوُقْل تتدرج، حتى التاريخ
ومرصيني وروم فرس من املختلفة األمم وهذه كثرية، ذلك بني وأمًما الروم وأمة
لم مراحل قطعت قد وكانت العقيل، الرقي سلَّم من مختلفة درجات عىل كانت وأمثالهم
فحياة االختالف، كل مختلفة االجتماعية حياتها وكانت جاهليتهم، يف العرب يقطعها

. F. Muller-Layer. The History of Social Development 1

. J. W. Draper.History of the intellectual Development of Europe 2
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العقلية وحياتهم وهكذا، املرصيني حياة غري وهما الروم، حياة غري االجتماعية الفرس
هذه إىل جزيرتهم من العرب من كثري وانتقل االجتماعية، حياتهم الختالف تبًعا مختلفة
وكانوا العراق، يف وقوم الشام، يف وقوم مرص، يف وقوم فارس، يف قوم فسكن األصقاع؛
جزيرة من املنتقلون وكان األموية، والدولية الراشدين الخلفاء أيام فيها األمر أوِيل
ونََرش العرب، جزيرة إىل املختلفة األقاليم من انتقل مَمْن أكثر األقاليم هذه إىل العرب
بالصبغة مصبوغة الثقافة وأصبحت املفتوحة، البالد هذه كل يف والدين اللغة العرب
الفكر جعلت وغريها األسباب هذه — العربية اللغة هي العلم لغُة وأصبحت العربية،
األمم يف ساره الذي الطبيعي السري يسري ال الجاهيل العرص بَْدأه جعلنا إذا العربي
(إال خالًصا عربيًا فكًرا العربي الفكر كان لقد — االمتزاج هذا تمتزج لم التي املنعزلة
فكًرا نسميه فنحن اإلسالم يف ا أمَّ لغته، حيث ومن طبيعته حيث من الجاهلية يف قليًال)
أداة العربية اللغة اتخذت مختلفة أمم فكر الواقع يف وهو ز، التجوُّ من نوع عىل عربيًا
مزًجا كله ُمِزَج املرصيني وفكر الروم وفكر الفرس وفكر العرب فكر وهو لتفكريها،
والرومي الفاريس الفكر كان — أساسه اإلسالم واتخذ أداته، العربية اللغة واتخذ قويًا،
االمتزاج كان ا فلمَّ الجاهلية، يف العربي الفكر يقطعها لم التفكري يف مراحل قطع قد
وحدة، العنارص املختلف املزيج هذا من فتجعل قوانينها عىل تسري أن إال الطبيعة أبت
قطع يف يرسع كذلك املزج وهذا الرتكيب، معقدة األجزاء مختلفة الوحدة هذه كانت وإن
الظواهر هذه دراسة يجعل كما طويلة، أزمان يف املنعزلة األمة تقطعها التي املراحل

مناًال. وأبعد مراًسا أصعب املختلفة
يأتي: فيما االنتقال مظاهر رصد فيمكن كله هذا ومع

الخرافات وحياة التصديق رسعة طور يف كانوا جاهليتهم يف العرب أن يظهر (١)
ولكن اإلسالم قبل طويلة قرونًا املعيشة هذه عاشوا قد يكونوا أن والبد — واألوهام3
يعدو ال بما البعثة قبل كان وصلنا ما وأكثر األوىل، جاهليتهم عن القليل إال يصلنا لم
أن يالحظ ومما الطور؛ هذا آخر يف يكونون يكادون وهم التاريخ أدركهم فقد قرنني،
الصحراء؛ سكان وخاصة شديًدا، بطئًا الجاهلية يف بطيئًا كان الجزيرة يف العرب تطُّور
الجملة وعىل — متشابهة تكون تكاد عيشة يعيشون فهم حولهم، بَمْن اتصالهم لضعف

بعدها. وما ٤٦ ص اإلسالم فجر انظر 3
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وذبحوا ، العدوَّ عىل بها واستنرصوا املطر، بها واستسقوا األصنام، عبادة فيهم فشت فقد
وإذا عندها، بالقداح استقسموا أمر يف اختصموا وإذا منازلهم، بها وامتألت الذبائح، لها
ما أول كان سفر من وإذاَقِدمُوا بها، يتمسحوا أن يصنعون ما آخر كان سفًرا أرادوا
ينصبونها األحجار وهي األنصاب وعظَّموا بها، يتمسحوا أن منازلهم دخلوا إذا يصنعون
السماء أمسكت إذا فهم واألوهام، بالخرافات حياتهم وُمِلئَت — وهكذا بها ويطوفون
ثم البقر أذناب يف وعقدوهما فحزموها والُعَرش4 َلع السَّ إىل عمدوا بالقحط وأصيبوا
فعكسوا ناقته إىل عمدوا كريم منهم مات إذا وهم الربق، بَسنَا تفاؤًال فيهما النار أشعلوا
تموت، حتى والتُْسقَى تُْطَعُم وال َحِفرية يف وتركوها مؤخرها، عىل رأسها وأداروا عنقها
تخرج بالهاَمة يعتقدون وهم ماشيًا؛ ُحِرش ذلك له يُفعْل لم فإذا راكبها، عليها ليُحرش
من كثري إىل بثأره، يؤخذ حتى َصديَِّة فإني اسقوني قربه عىل وتنادي القتيل، رأس من
ان الُكهَّ إىل يفزعون حياتهم، نظم من نظاًما والعرافة الكهانة وكانت — ذلك5 أمثال
وقد عنهم، يأخذون بالجن صلة لهم أن ويرون وخصوماتهم، منازعاتهم يف والعرَّافني
فاشيًا كان وأمثاله هذا كل — بينهم ساٍم مقام لهم كان كثريون كهان بينهم اشتهر
والتشاؤم، للتفاؤل حياتهم خضعت قد املختلفة، الطبقات عند عاًما ونظاًما القبائل، بني
مما النادر؛ القليل يف إال لألحداث تعليلهم وَضُعَف لهم يُرْوَى ما تصديق يف وأرسعوا

ذكرنا. الذي الطور هذا يَْعُدوا لم أنهم عىل يدل

ُقبَِيْل كثريين نرى فإنا املرحلة؛ هذه آخر يف كانوا اإلسالم قبل أنهم يظهر ولكن
وخرافات دين من قومهم عليه فيما شٌك والشك، البحث طور يف دخلوا قد البعثة
اعتزل «فقد العزَّى؛ عبد بن نَُفيْل بن عمرو بن زيد مثل الحق، وراء وبحٌث وأوهام،
َقْطر هللا أيرسل قريش معرش يا يقول: وكان ذبائحهم، أكل من وامتنع األوثان عبادة

هللا».6 لغري وتذبحوا فيه، فرتَعى السائَمة ويخلق األرض بَْقل وينبت السماء،

شجرتان. والعرش السلع 4
.٢–٨٦ من الثالث والجزء ،٣١٦–٤٠٨ من األرب بلوغ من الثاني الجزء يف ذلك من مجموعة انظر 5

.١٥/٣ األغاني 6
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ما إىل يصل لعله دينهم عن والنصارى اليهود يسأل الشام إىل خرج أنه ورووا
األوثان، عبادة كره أنه ذكروا نَْوفل» بن «َوَرقة وكذلك — شكه ويذهب صدره، يثلج
العرص هذا يف كثرية طائفة الكتب لنا روت وهكذا — الكتب وقرأ اآلفاق، يف الدين وطلب
من قومهم عليه ملا وكرهها باألصنام وتنديدها شكِّها، يف الشعر وقالت وبحثت، شّكَت

يقول: كالذي معقولة غري عادات

ب��ال��ُع��ش��َر األزم��ات ل��دى ي��س��ت��م��ط��رون س��ع��ي��ه��ُم خ��اب ِرج��ال َدرَّ ال
وال��م��ط��ر ال��ل��ه ب��ي��ن ل��ك ذَِري��ع��ًة م��َس��لَّ��َع��ة ب��ي��ق��ورا7 أن��ت أج��اع��ل

والبحث. الشك طور ى يُسمَّ أن يصحُّ مما ونحوه

إله عبادة إىل يدعو اإلسالم فجاء واإليمان؛ العقيدة دور هذه الَحرْية دور وأعقب (٢)
من الجاهلية يف كان ما عىل وَقىض أفواًجا، فيه الناس ودخل يشء، كمثله ليس واحد
فتح يوم املسجد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول دخل وملَّا وحطمها، األصنام حارب — وأوهام خرافات
ووجوهها عيونها يف قوسه8 ِبِسيَِة يطعن جعل الكعبة حول منصوبة األصنام ورأى مكة
عىل فُكِففت بها أمر ثم َزُهوًقا﴾ َكاَن اْلباِطَل إِنَّ اْلبَاِطُل َوَزَهَق اْلَحقُّ ﴿َجاءَ ويقول:
عمرو بن والطفيل الوليد بن َخالَد وبعث فُحِرقت، املسجد من أُْخِرجت ثم وجهها،
ونهى بهم، يعرتف ولم الكهان وأكذََب بعض، وتحريق بعض لكرس وغريَهما الَّدْويسِّ
فقد الجملة وعىل — وأمثالها والتشاؤم ة الطريِّ عن ونهى سجعهم وعاب تصديقهم عن
فيما مبادئه رشحنا دينًا محلها وأحل أوهام من العرب يسود كان ما اإلسالم حارب

تقدَّم.

املناحي كل يف وأثر نفوسهم عليهم فملك وقوة حماسة يف اإلسالم الناس اعتنق
العرص أواخر إىل العلمية الحركات كل أساس الدين ظلَّ فقد — العلم ومنها االجتماعية
عىل مبني والفقه املسلمني، وفتوح وغزواتُُه ملسو هيلع هللا ىلص النبي سرية التاريخ فأساس األموي،
تفسري من الدين حول دائر العلماء وبحث الوعاظ ووعظ وحديث، قرآن من ورد ما

البقر. البيقور: 7
طرفيها. من ُعِطف ما القوس سية 8
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طب من دنيوية دراسات من العرص ذلك عن أُِثر وما ذلك، إىل وما وفقه وحديث
العلماء اقتنع — املسلمني غري من بها اشتغل َمْن وأكثر نادر، فقليل (كيمياء) وصناعة
غمض ما تفسري يف بحثهم فكان فيه للشك مجال ال صادًقا إيمانًا به وآمنوا باإلسالم
أو والحديث، القرآن أحكام استنباط أو الحديث، من تفرق ما جمع أو نصوصه، من

الجزئية. الحوادث عىل منهما ورد ما تطبيق

يف فيًضا تفيض الدنيوية العلوم رأينا — آخر مظهًرا فرأينا العبايس العرص جاء (٣)
وطبيعية ومنطق طب من فروعها بجميع اليونانية الفلسفة فترتَجُم اإلسالمية؛ اململكة
تاريخ ويرتجم الهندي، والتنجيم الهندية الرياضة وترتجم ورياضة، ونجوم وكيمياء
ويعرض تعرض اليونانية اإللهيات ورأينا وغريهم، ورومان ويونان فرس من األمم
الديانات أرباب ورأينا وغريها، ومجوسية ونرصانية يهودية من األخرى الديانات بجانبها
عقلية حالة سبََّب هذا كل — والدفاع الهجوم مواقف ويقفون أديانهم يف يتجادلون
عليهم ويَُرّد واملنطق، بالعقل دينهم إىل يدعون إنما األخرى الديانات فأهل — جديدة
قد — اإلسالم إىل يدعونهم حينما ذلك املسلمون يفعل أن طبيعيًا فكان واملنطق، بالعقل
لفت من الفطري األسلوب عىل تعتمد ما أكثر األول العرص يف اإلسالم إىل الدعوة كانت
* أَْوتَاًدا َواْلِجبَاَل * ِمَهاًدا اْألَْرَض نَْجَعِل ﴿أََلْم موجدها عىل ذلك وداللة وآثاره الكون إىل
أدلة يريدون العبايس العرص يف األخرى الديانات أرباب فجاء اآلية. أَْزَواًجا﴾ َوَخَلْقنَاُكْم
للرشوط، مستوفيتان وكربى، صغرى مقدمة فيها أرسطو، منطق عىل مؤّسسة عقلية
وتفسري القرآن تفسري وتأثر الكالم، علم إىل الدينية الدعوة فتحولت كذلك؛ نتيجة وفيها
يعرض ما كل رشح يف يجتهدون العلماء ورأينا الفلسفي، األثر بهذا والترشيع الحديث
فاألمر الدينية العلوم يف هذا كان وإذا — منطقية وعبارات عقلية بعلل ذلك من لهم
االعتماد كل اعتمدت وغريها والهيئة والرياضة فالطب وضوًحا؛ أشد الدينوية العلوم يف
يف جديدة ظاهرة — العموم عىل — وهذه املنطق. وبراهني العلماء وأقوال التجارب عىل

العقيل. وسريهم الناس لحياة طبيعية نتيجة كانت وإن العبايس العرص

منظًما. يكون ال األول طوره يف العلم أن العلم9 مؤرخي بعض يرى أخرى ناحية ومن
عىل فيها يَعتَمد ما أكثر وحدة، بينها تؤلِّف وال ُتستَْقَىص ال متفرقة مسائل يف يبحث

. Haye’s Introduction to the Study of Sociology انظر 9
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والعلم مبعثرون، أنفسهم والعلماء مبعثرة، العلم مسائل قبلهم، املفكرين وآراء الروايات
عند ي ُسمِّ كالذي العلم، هو اإلنسان عقل فيه يفكر ما فكل فروع، ذا ليس واحد يشء
العلم، يتقدم ثم البرشي. بالعقل خطر ما كل أبحاثها شملت فقد «فلسفة»؛ اليونان
املجهول، دائرة — اليشء بعض — وتضيق املعلوم، دائرة — اليشء بعض — وتتسع

للناس. وُعلمت املعارف مجموع إىل أضيفت مسألة ُحّلَت وكلَّما
أقوال عىل باالعتماد يكتِف ولم والجزم، االمتحان إىل مال العلم تقدَّم وكلَّما
التنظيم، طور يف دخل بعيًدا شوًطا هذا يف قطع إذا حتى السابقني، وآراء الرواة
بعض مستقًال فرًعا وكونت واحدة، مجموعة يف واحد بموضوع املتعلقة املسائل وُجمعت
انتقل ثم ومظاهرها الطبيعة إىل أوًال اتجه اإلنسان فكر أن كذلك ويالحظون االستقالل،

ُونظِّمت. العلوم تميزت ذلك وبعد ودراسته، اإلنسان يف النظر إىل
مبعثرة، الجاهلية يف معلوماتهم وجدنا العرب إىل هذا ضوء يف نظرنا نحن فإذا
عن الخلف يرويها وتجارب رابطة، تربطها ال اإلنسان يف ونظرات الطبيعة يف نظرات
والرياح واألنواء النجوم يف وقول مألوفة، وكهانة موروث طب امتحان، غري من السلف
شخص وكل وهكذا، امتحان أو درس عىل تعتمد ال للشعر ورواية جيل، عن جيل سمعه
فيها القبيل هذا من وأحاديثهم ثابتة، معلومات أنها عىل جملة األشياء هذه يعرف راٍق
الخلفاء عرص من يليه الذي العرص جاء إذا حتى منظم؛ دقيق يشء فيها وليس يشء كل
ذكرنا، كما الديني العلم هو السائد العلم رأينا العباسية الدولة قبيل وإىل الراشدين
مستقل علم فليس متميزة، كذلك العلوم نجد لم ولكن أدق، بنظر تُبَْحث املسائل ورأينا
يتكلم عباس فابن كذلك؛ العلماء وال وهكذا، الفقه اسمه مستقل علم وال التفسري، اسمه
واحدة كتلة والثقافة غريه، وكذلك متعددة فروع يف متنوعة مسائل يف واحد مجلس يف
واحد درس يف تَُْلقى كلها وشعر، لغة من يلزمها وما وفقه وحديث تفسري من ممتزجة
يضعون وال يبوَّبونه، ال الحديث يجمعون والذين اسم، فرع لكل وال فروع ذا ليس
الذي املنظم باملعنى تأليف يكن ولم واحد، باب تحت واحد بموضوع املتعلقة األحاديث

َولِيه. الذي العرص يف بعُد رأيناه
بعض، عن بعضها العلوم تمييز إىل يتجه االتجاه فرأينا الثاني القرن استهل حتى
يف اإلسالم علماء رشع ١٤٣ سنة (يف الذهبي: قال العبايس، العرص أوائل يف ذلك وتم
املوطأ ومالٌك بمكة، ُجريَج ابن فصنَّف والتفسري والفقه الحديث تدوين يف العرص هذا
وَمْعَمر بالبرصة، وغريهما َسَلمة بن وحماد َعرُوبة أبي وابن بالشام، واألوزاعي باملدينة،
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رحمه حنيفة أبو وصنَّف املغازي، إسحاق ابن وصنَّف بالكوفة، الثوري وسفيان باليمن،
وأبو املبارك ابن ثم َلهيَعة وابن والليث ُهَشيْم، صنف يسري بعد ثم والرأي، الفقه هللا
والتاريخ واللغة العربية كتب وُدونَّت وتبويبه، العلم تدوين وَكثُر وهب، وابن يوسف
العلم يروون أو حفظهم من يتكلمون األئمة كان العرص هذا وقبل الناس، وأيام

مرتبة).10 غري صحفصحيحة من
رواية كان األموي العهد يف العلم أن من ذكرنا ما مصداق ترى النص هذا من
فيها يكون قد فالصحيفة اتفق، حيثما ُجِمعَت صحف من أو حفظهم من العلماء
يُرْوَى كذلك. العلماء ومجالس لغوية. ومسألة نحوية، ومسألة فقهية، ومسألة حديث
خشية، وأعظم فقًها أكرم عباس ابن مجلس من أكرم قط رأيت «ما قال: أنه عطاء عن
كلهم يُصْدرهم عنده، الشعر وأصحاب عنده، القرآن وأصحاب عنده، الفقه أصحاب إن
علم كل مسائل وُجِمعَت العلوم ُميزِّت العبايس العرص جاء ا فلمَّ — واسع»11 واٍد من

واحد. باب تحت املتشابهة املسائل ووضعت بل حدتها، عىل
العلم مسائل فكل والحديث، القرآن نواته كانت األموي العرص يف العلم نرى كذلك
وبسببهما الشعر، يُرْوَى وألجلهما الفقه، يُْستَنْبَط منهما النواة؛ هذه حول تدور تقريبًا
العرص يف ا أمَّ القليل؛ إال دينية كلها العلمية فالحركة الجملة وعىل النحو. مسائل تبحث
ولكن — آخر شكًال حولها البحوث اتخذت وإن — النواة هذه ظلت فقد العبايس
الطب؛ نواة وهي الدنيوية، العلوم حولها تجمعت أخرى نواة النواة هذه بجانب وجدت
الخلفاء وأيَّدهم يسابور، بجند للطب مدرسة اليهود بمعاونة النساطرة أسس فقد
اليونانية والفلسفة اليوناني الطب وارثة الطبية املدرسة هذه كانت وقد العباسيون،
بل والهيئة، والكيمياء الطبيعة دراسة تكونت الطبية الدراسة هذه وحول الرشق، يف
يسع وبرنامجها الفروع، هذه كل تتطلب الطبية الثقافة وكانت واإللهيات، واملنطق
سينا؛ وابن الفارابي أمثال املسلمني فالسفة يف حتى هذا نالحظ كما األشياء، هذه كل

فيلسوف. طبيب فكالهما

مرص. طبع ١٠١ ص للسيوطي الخلفاء تاريخ 10

.٩٣/٤ اإلصابة 11
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القرآن حول دينية دراسة العرص: هذا يف الدراسة من نوعني نرى هذا أجل من
البحث يف ومنهج خاصة مميزات نوع ولكل الطب، حول دنيوية ودراسة والحديث،

به. وتأثر اآلخر يف منهما كل أثَّر وإن خاص،
صنفان: العلوم «إن قال: إذ صادًقا؛ تعبريًا النوعيني هذين عن خلدون ابن عربَّ وقد
واألول وضعه، عَمْن يأخذه نقيل وصنف بفكره، إليه يهتدي لإلنسان طبيعي صنف
فكره، بطبيعة اإلنسان عليها يقف أن يمكن التي وهي الفلسفية، الِحْكِمية العلوم هي
تعليمها، ووجوه براهينها وأنحاء ومسائلها، موضوعاتها إىل البرشية بمداركه ويهتدي
فكر؛ ذو إنسان هو حيث من فيها الخطأ من الصواب عىل وبحثه نظره يَِقَفه حتى
الرشعي، الواضع عن الخرب إىل مستندة كلها وهي الوضعية؛ النقلية العلوم هي والثاني

باألصول».12 مسائلها من الفروع إلحاق يف إال للعقل فيها مجال وال
بني مشرتكة الطبيعية أو العقلية العلوم أن وهي دقيقة مالحظة كذلك الحظ وقد
بامللة فمختصة كلها النقلية العلوم ا «وأمَّ فكره بطبيعة إليها يهتدي اإلنسان ألن األمم؛

وأهلها».13 اإلسالمية

— تقريبًا — العلوم كل أسس العربية اللغة يف وضعت الذهبي الحظ كما العرص هذا يف
تفسري ُوِضع العبايس، العرص يف ُوِضَع قد يكن ولم بعُد نشأ إسالميًا علًما نرى أن فقلَّ
كتابه سيبويه فيه وألَّف النحو، علم وُوِضع علومه، ووضعت الحديث وجمع القرآن،
وُدوِّنت العروض، ُوِضَع كما أحمد بن الخليل خطتها ورسم اللغة كتب ووضعت الخالد،
املفّضل دوَّنها التي واملفضليات الرواية حماد دوَّنها التي املعلقات يف العرب أشعار
وحذا األدبية، الكتب أساس الجاحظ ووضع األصمعي، دوَّنها التي واألصمعيات الضبي،
التاريخ ودون وتالميذهم، األئمة يد عىل الفقه ن وُدوِّ وغريهما، واملربد قتيبة ابن حذوه
كتب تُْرِجمَت األخرى الناحية ومن ناحية، من هذا — وأمثالهما إسحاق وابن الواقدي
جدَّ فماذا فيها، يؤلفون العلماء وبدأ غريها، وطب وهيئة ورياضة منطق من الفلسفة
وزيادة العلوم هذه توسيع ذلك بعد جدَّ إنما العرص؟ هذا يف تكن لم علوم من ذلك بعَد

أرض. أو أنفع ومعالجة ضعفه، أو تأليفها وإجادة جزئياتها،

.٣٦٣ مقدمة 12

.٣٦٤ ص مقدمة 13
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تنظيم عنها ونشأ ر التطوُّ هذا سبَّبت التي العوامل عن نتساءل أن ذلك بعد لنا يصحُّ
العلوم نواة وهي األخرى النواة ووجود فروعها وزيادة — أوًال — وتدوينها العلوم
شأنه العلم ألن العمران؛ يكثر حيث يكثر العلم أن خلدون ابن يرى — ثانيًا — الدنيوية
يف عمرانها نسبة وعىل األمصار، يف تكثر إنما «والصنائع صناعة هو بل الصنائع شأن
زائد أمر ألنه والكثرة؛ الجودة يف الصنائع نسبة تكون والرتف والحضارة والقلة الكثرة
املعاش وراء ما إىل انرصفت معاشهم عن العمران أهل أعمال فضلت فمتى املعاش، عىل

والصنائع».14 العلوم ويف اإلنسان خاصية يف الترصف من
أيام دمشق يف منها أتمَّ العباسيني أيام العراق يف الحضارة كانت فقد هذا وعىل

أوفر. والعلم أتُّم الصنائع فكانت أكثر، واملال األمويني،
العمران كثرة من العامة األسباب غري هذا عرصنا يف أخرى أسبابًا هناك أن عىل

ونحوها.
أوفر العراق كانت وقد فيه، بغداد وتأسيس العراق إىل الخلفاء انتقال منها:
كما األموي العهد يف حتى بعلومها الشام عىل تفخر العراق كانت قديم ومن حضارة،

سيأتي.15
األمور تعد ولم وغريهم، للفرس فيها الغلبة أصبحت العباسية الدولة أن ومنها:
ومنها الدولة شئون بزمام هؤالء فأمسك األموي؛ العهد يف كان كما العرب بيد كلها
وكذلك آخرها، إىل يصلون وكادوا للعلم األوىل املراحل قطعوا قد الفرس كان وقد العلم،
حركته وقادوا به نهضوا للعلم الالزمة الحرية أُعطوا ا فلمَّ وأمثالهم، النساطرة شأن

اإلسالم. قبل أممهم يف عليه يسريون كانوا الذي املنهج مثل عىل
البلدان وفتوح وانتشاره، اإلسالم ظهور عىل قرن من أكثر مرور أن ومنها:
يف نشأ وغريهما، والروم الفرس أبناء من جيل ظهور من مكَّن العرب بيد وحكمها
كأهلها، العربية يجيد وصار باملْربَى، أو الدين باعتناق ا إمَّ مسلًما وأصبح إسالمية بالد
باللغة آباؤه يكتبه كان ما العربية باللغة فأنشأ آبائه، بلغة ثقافته ذلك إىل وجمع
العلوم به تُدَّون كانت الذي النحو عىل العربية العلوم يف ن وُدوِّ اليونانية، أو الفارسية

األخرى. اللغات يف من

.٣٦٢ مقدمة 14

.١٧٢/١ اإلسالم ضحى وانظر ١٧١/٩ األغاني انظر 15
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الشام يف االجتماعية الحياة عن واختالفها بالعراق االجتماعية الحياة أن ومنها:
إىل حتما تلجئ والفرات فدجلة منه، البد كان العلوم من لنوع ماسة الحاجة جعلت
الخراج يف النظر إىل حتًما يلجئ وهذا العرب، وجزيرة الشام يف الذي غري الريَّ يف نظام
الحياة واختالف يوسف، ألبي الخراج كتاب يف أثر شك غري من له كان جديًدا نظًرا
النحو يف والكوفة البرصة مدرستي بني طبيعيًا خالًفا هناك جعل والكوفة البرصة يف

وغريها. واألدب واللغة
العلم سري رت ألخَّ تحدث لم لو العلم يف أثَّرت شخصية عوامل هناك أن ومنها:
كثريًا يهتم جعله معدته فضعف املنصور؛ جعفر أبي من كان كالذي الزمن، بعض
عىل ويشجعهم إليهم ويصغي ونحلهم مللهم اختالف عىل األطباء ويستدعي بالطب
يف اعتقاده ذلك ومثل العقلية، للعلوم نواة هذا فكان فيه، والتأليف الطب يف البحث
وبنى بذلك فاهتم األرض؛ وأحداث النجوم حركات بني ارتباًطا هناك أن أي التنجيم،

وهكذا. املالئم الوقت واختياره بغداد، مدينة كتخطيط أعماله بعض عليه
املسائل بطور مّرَت قد كانت اإلسالمية األمة أن — كله ذلك فوق وهو — ومنها
وتدوين التنظيم طور اآلخر؛ الطور إىل ذلك يسلمها أن لزاًما فكان املبعثرة، الجزئية
إنما االنتقال هذا انتقلت التي العلوم أن هنا نالحظ أن يجب ولكن — وتميزها العلوم
ومنطق طب من العقلية العلوم ا أمَّ وأدبية؛ ولغوية دينية علوم من النقلية العلوم هي
األبحاث أدوار — األوىل األدوار ألن منظمة؛ اإلسالمية األمة يف بدأت فقد ونحوها ورياضة
وكانت والفرس، والهند كاليونان أممها يف بعيدة أزمان من ْقِطعَت قد كانت — الجزئية
إىل العبايس العرص يف نُِقلت ا فلمَّ والتبويب، والتدوين التنظيم مرحلة إىل وصلت قد
جديد، من الطبيعية باملراحل تمر أن إىل تحتج ولم الكاملة، بهيئتها نُِقلَت العربية اللغة
اقتبسوا النظام هذا منظمة العقلية العلوم رأوا ملَّا النقلية العلوم يف بعد املؤلفني ولعل

النظم. من استحسنوا ما عليها وأدخلوا علومهم، يف منه

منهج ا فأمَّ خاص، والتأليف البحث يف منهج والعقلية النقلية العلوم من لكل كان وقد
يف فاملؤلفون السند، وصحة الرواية عىل فاعتماد النقلية العلوم يف والتأليف البحث
الصحابة عن اآليات تفسري من ُرِوي ما نقل عىل يعتمدون العرص ذلك يف التفسري
أهم الحديث، يف الشأن وكذلك — األقوال هذه أحد فرتجيح شيئًا زادوا فإن والتابعني،
وهكذا، رديئها من جيدها ملعرفة أسانيدها وامتحان األحاديث جمع دث املحِّ يشغل ما
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فيهما الرواية ونمط الدينية، بالعلوم تأثرا هما إذ واألدب؛ اللغة علم يف يقال ذلك ومثل
يذكر ما وكثريًا عالم، أو أعرابي من سمع ما يروي فاللغوي الحديث، يف الرواية نمط

األغاني. كتاب يف نرى الذي مثل املحدِّث يذكره كما السند
معقولية عىل تعتمد ما فأكثر والطب والرياضة كالطبيعة العقلية العلوم ا وأمَّ
وامتحانها الحقائق تجربة طريق من ا وإمَّ املنطق طريق من ا إمَّ وامتحانها الحقائق
قواعد تحت بوضعها يعنون ولكنهم بقائلها، يعنون فقلما حقيقة ُذِكرَت فإذا عمليًا،
لريقبوا عمليًا يمتحنونها قد وكذلك ينقضها، ما أو يؤيدها ما قوانينه من وهل املنطق،

الصواب. أو بالخطأ عليها فيحكموا نتيجتها؛
الفقهاء من فكثري األول؛ العرص بعد كالفقه املنهجني من بشبه أخذت علوم وهناك
الدليل استعمل بل فقط، حديث أو بآية االستدالل من األول املنهج عىل يعتمد لم
كذلك؛ األول عرصه بعد النحو ذلك ومن خصومه، عىل والرد مذهبه تأييد يف املنطقي
أيًضا. العقيل بالربهان بل فحسب األعراب من بالسماع فيها يُحتَّج ال املسألة فأصبحت
النص ثبت متى وشبهها الدينية املسائل ففي طبيعي؛ املنهجني بني االختالف وهذا
إال يحّده ال املدى واسع العقل مجال العقلية العلوم ويف للعقل، مجال فال الشارع عن
األول: املنهج مثال املنهجني، من لكل مثًال ولنسق — الصواب أو الخطأ عىل الربهان
وال بَادتَِه ِعِ َعْن ُوَن اليَْستَْكِربِ ِعنْدُه َوَمْن واألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف َمن ﴿َوَلَه تعاىل: قال
له.. خدمتهم طول من يُْعيون وال إياه عباداتهم عن يستنكفون ال … يَْستَْحِرسُوَن﴾
حدثني قال هللا، عبد حدثنا قال عيلّ، حدثني التأويل، أهل قال ذلك يف قلنا الذي وبنحو
يرجعون ال يَْستَْحِرسُون﴾. ﴿َوالَ قوله: عنه) (رىضهللا عباس ابن عن عيل، عن معاوية،
قال يستحرسون، ال قوله قتادة عن سعيد حدثنا قال يزيد، حدثنا قال برش، حدثنا —
ُوَن ﴿اليَْستَْكِربِ َ قوله يف زيد ابن قال قال وهب، ابن أخربنا قال يونس، حدثني يُعيون. ال
وال قال االستحسار، ذلك يّملون ال يستحرسون ال قال: يَْستَْحِرسُوَن﴾، وال بَادتَِه ِعِ َعْن
حسري بعري قولهم من وهو مختلف، والكالم واحد معناه كله هذا يسأمون وال يفرتون

َعبَدة: بن علقمة قول ومنه وقام، أعيا إذا
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ف��ص��ِل��ي��ُب16 ��ل��ُده��ا ِجْ ��ا وأمَّ ف��ِب��ي��ٌض ِع��َظ��اُم��َه��ا ��ا ف��أمَّ ال��َح��ْس��َرى ِج��يَ��ُف ب��ه��ا

إنما العقول يف أوائل ى تُسمَّ التي املعلومات هذه أن «واعلم الثاني: املنهج ومثال
جزءًا وتصفحها يشء، بعد شيئًا املحسوسة األمور باستقراء العقالء نفوس يف تحصل
صفة يشملها كثرية أشخاًصا منها وجدوا فإذا شخص، بعد شخًصا وتأّملها جزء، بعد
الشخص ذلك جنس من كان ما كل أن — االعتبار بهذا — نفوسهم يف حصلت واحدة
الجنس ذلك أجزاء جميع يشاهدون يكونوا لم وإن حكمه، هذا الجزء ذلك جنس ومن
أشخاص يتأمل وأخذ واستوى ترعرع إذا الصبي أن ذلك مثال النوع، ذلك وأشخاص
من كان ما كل أن فيعلم وتتحرك تحس كلها فيجدها واحد بعد واحًدا الحيوانات
رطبًا وجده — كان إن أّي — املال من جزء كل تأمل إذا وكذلك حكمه، هذا جنسها
صلبًا فوجده األحجار من جزء وكل محرًقا، حاًرا فوجده النار من جزء وكل سيّاًال،
االعتبار هذا فبمثل حكمه، فهذا الجنس ذلك من كان ما كل أن ذلك عند علم يابًسا،

متفاوتة».17 الحواس بطريق العقول أوائل يف املعلومات تحصل
العقلية، والصفات العلمية األخالق حيث من أصحابه يف كبري أثر منهج لكل وكان
مقياس كثريًا يحكِّموا ولم النقل، صحة من التحقق عىل اتجاههم قرصوا فاألولون
أطلقوا واآلخرون علمهم، يف املنطق يحكِّم الناقد نقد إىل يصغوا أن وكرهوا العقل،
أمن يف وظلوا — أبحاثهم دائرة عىل ذلك يف يقترصوا أن يشاءوا ولم العنان، لعقلهم
بذلك، يقتنعوا ولكنهم واملنطق، والرياضة الطب يف منهجهم استعملوا ما وُطَمأنينة
عنيف صدام فكان واللغة، بل والنحو والفقه الكالم علم عىل يطبقوه أن حاولوا بل
األولني اآلخريون رمى كما واإللحاد، بالزندقة اآلخرين األخالق ورمى الطائفتني، بني
األخريين يمثل وَمْن الحديث، علماء األولني يمثل َمْن أظهر وكان والتزمت؛ بالجمود
سنعرض كما أحيانًا الدماء سفك حد بلغ رصاع كله ذلك وراء من وكان الكالم، علماء

بعد. له
العلم أن ذلك يف سبب وأهم األموي، العرص يف قويًا عنيًفا الرصاع هذا يكن ولم
عقلية من يكونون يكادون وهم تقريبًا، الدين رجال يد يف كان األمويني عهد يف كله

وكلت. أعيت التي الدابة وهي وحارسة، وحسري حارس جمع والحرسى ٩/١٧ الطربي تفسري 16

.١٣٨/١ الصفا إخوان 17
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تكوَّنت التي األخرى العلوم مدى اتسع العبايس العرص كان ا فلمَّ متشابهة، أو واحدة
بعضها أخرى، بيئات إىل ينفذ العلم جعل وذلك العقلية، العلوم وهي الطب، حول
الُكتَّاب، كطبقة الدين من خفيف لون لها وبعضها والرياضيني، كاألطباء ديني غري
ويمزجوا دينية، وغري دينية املختلفة الثقافات عىل أيديهم يضعوا أن شاءوا وبعضها
متشاكلة غري عقليات ذلك من فكان الكالم، كعلماء منها تناقض ما بني ويوفقوا بينها
لم مناطق إىل وأوصلته العلم مجال عت وسَّ عينه الوقت يف ولكن والجدل، النزاع سببت

قبل. إليها يصل

العباسية الدولة صدر إىل األموية الدولة آخر من عاًما خمسني من أقل يف حال، كل عىل
القرآن علوم من النقلية العلوم ذلك يف سواءً ونُظِّمت، ُدوَّنت قد العلوم أغلب كانت
علوم من العقلية والعلوم اختالفها، عىل واألدب اللغة وعلوم وأصوله، والفقه والحديث

والكالم. والفلسفة واملنطق الرياضة
من هناك وليس العجب، ويستخرج األنظار يسرتعي ذلك يف املسلمني نشاط وكان
كفرق ِفَرقا أنفسهم العلماء نظم وقد — البلدان فتوح يف العرب نشاط إال يشبه نشاط
ففرقة لنظامها، تخضعها حتى ناحيتها يف الفوىض أو الجهل تغزو فرقة كل الجيش،
وهم وهكذا، للرياضيات وفرقة للكالم، وفرقة للنحو، وفرقة للحديث، وفرقة للغة،
الفتوح يف العرب قبائل تسابق وتنظيمه، العلم وتدوين واالنتصار الغزو يف يتسابقون
العلمي امليدان ساحة يف وُوِجد امليدان؛ يف السابقة تكون أن تودُّ قبيلة كل والغزوات،
حماسة ثارت الفقه بوضع حنيفة أبو فاز فإذا االبتكار، يف يتنافسون بارزون قواد
الجبار بعقله ويريد بل اللغة، ملعجم املنهج ويرسم العروض فيضع أحمد بن الخليل
وهكذا ظلمها»؛18 يمكنه فال البيّاع إىل الجارية به تميض الحساب من «نوًعا يضع أن
الثروة هذه عىل يعيشون العلمية حياتهم طول املسلمون ظل وقد — الفروع سائر يف
حينًا، واإلطناب حينًا اإليجاز إال أثر من الغالب يف لهم ليس العرص، هذا يف وضعت التي

نادر. فقليل االبتكار ا أمَّ مجتمع، وتفريق متفرق وجمع

.٢٤٥/١ خلكان ابن 18
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تدوين إىل وامليل الحركة هذه عن نتج قل أو الواسعة، العلمية الحركة هذه عىل ساعد
الورق. صناعة اتساع الكتابة إىل املشافهة من ونقله العلم

القارئ، الكاتب بينهم قلَّ — علمنا كما — أميني كانوا جاهليتهم يف العرب أن ذلك
ومنه عليه، ويكتب يرقق جلد وهو الرَّق، عىل يكتبون صدره ويف اإلسالم قبل وكانوا
اللِّخاف، يف يكتبون وكانوا نُشوٍر﴾ مَّ َرقٍّ ِيف * ْسُطوٍر مَّ َوِكتَاٍب * َوالطُّوِر ﴿ تعاىل: قوله
ويف عليه، خوص ال الذي الجريد وهي النخل، ُعسب ويف رقاق، بيض حجارة وهي
زيد فعن والُعسب، اللخاف هذه يف القرآن يكتبون وكانوا والغنم، اإلبل أكتاف عظم
ويف واللخاف»، العسب من القرآن أتتبع «فجلعت القرآن: جمعه يف قال أنه ثابت بن
بعض ملسو هيلع هللا ىلص النبي كتب وربما الُعسب»، يف والقرآن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «ُقِبَض الزُّْهري: حديث

األَدم.19 يف مكاتباته
قال مرص، بَْرِدّي من يُتََّخذُ ورق وهو القرطاس، كلمة العرب عند واستعملت
األعىش صبح ويف — بمرص» يكون بَْرِدي من يتخذ معروف «القرطاس اللسان: يف
وجمًعا﴿َولو مفرًدا استعماله القرآن يف ورد وقد مرص— بردي من يتخذ كاَغٌد القرطاس
تفسري يف كما قتَادة ها فرسَّ وقد َقَراِطيَس﴾ و﴿وتَْجَعلُونَُه ِقرَطاٍس﴾ ِيف ِكتَابا عليك نَْزَلنا
آثار تشبيه من وأكثروا القرطاس، عرفوا قديًما والعرب يبينها؛ ولم بالصحيفة، الطربي

الَفْقعّيس: سعيد بن امُلرَّار قال عليه، الزمان مىض ما بعد بالِكتَاب الديار

ب��اْلَ��َق��ْرَط��س20 ع��ْرف��تَ��ه ال��زم��ان ب��ع��د األنُْ��ُق��ِس ِم��ثْ��ِل غ��ي��ر ال��َم��ن��اِزُل َع��ف��َت

الصمغ يسقى أبيض حرير ثوب بأنه «اللسان» يف ه وفرسَّ «امُلْهَرق»، كذلك وعرفوا
األعىش: قال الفارسية،21 عن معرَّب فيه، يكتب ثم ويصقل،

.٤٧٥/٢ األعىش صبح انظر 19
عىل املداد مثل إال املنازل من يبق لم يقول: القرطاس. والقرطس املداد، وهو فقس جمع األفقس 20

الزمان. ميض بعد القرطاس
.٢٤٧/١١ اللسان 21
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َس��ْم��َلَ��ُق22 ب��ي��ض��اءُ ال��ق��ول تَ��ُردُّ وأّن��ى ف��تَ��نْ��ط��ُق تُ��ِب��ي��ُن ه��ل َل��ي��ل��ى دار س��ال
ُم��ْه��َرُق وال��ت��ق��ادِم ِب��الَه��ا ِل��ط��ول ك��أن��ه��ا داٌر ال��ق��وَل ت��رد وأنّ��ى

العلم؛ انتشار عىل تساعد ال واملهرق والرق واللخاف العسب فهذه حال كل وعىل
ويدوِّن يتعلم أن يريد لشعب تصلح ال فهي بعضها، ثمن وغالء صالحيتها وعدم لقلتها

غالبًا. فقرية طبقة العلماء وطبقة خصوًصا العلم،
اململكة أنحاء يف ونرشوه اَلربْدي لورق استخدامهم كثر مرص العرب فتح َّ فلما
واستمرت املرصيني، قدماء عهد من الصناعة بهذه مرص اشتهرت وقد اإلسالمية،23
شئونه يف يستعمله بن الوليد وكان لها، العرب فتح بعد عملها عىل الورق مصانع
ألنه الورق؛ أنواع من غريه عىل يفضلونه الخلفاء (٨٦–٩٦) امللك عبد وكان الخاصة،
لكثرة البحري الوجه يف كانت املصانع وأكثر يُعَرف؛ أن غري من فيه ما محو يمكن ال
خشن ما ومنه وغال، نعم ما منه أنواًعا: يصنعونه وكانوا الربدي، نبات من فيه ما
والة كتاب (صاحب الْكندي حدَّث وقد منها، َدْرٍج كل يلف أدراًجا ويصنعونه ورخص،
حول الدَّرج يباع وكان مرتًا، عرش خمسة من يقرب طويل درج عن وقضاتها) مرص
الحظنا إذا خصوًصا غاٍل ثمن وهو دينار، ونصف بدينار الجيد النوع من ١٨٤هـ سنة
عبد بن عمر أصدر وقد عام، مدة للزراعة صالح لفدان إيجاًرا يدفع القدر هذا أن
فقال: الورق إىل حاجته نواس أبو وشكا الورق؛24 استعمال يف باالقتصاد أمره العزيز

ال��ق��راط��ي��س ص��َح��ب��ي وُج��لُّ ف��تُ��ْع��ج��زن��ي ق��رط��اس ق��ط��ع��َة أري��د

امللساء. املستوية السملق: 22
ويأتي مرص، أرض من الروم بالد تدخل كانت القراطيس أن البلدان فتوح يف البالذري ذكر وقد 23

(الطومار الصليب وتضع الطوامري رءوس يف املسيح تذكر األقباط وكانت الدنانري، الروم قبل من العرب
ملك، إليه فكتب املسيح، بدل أحد هللا هو قل الطوامري رءوس يف يكتب أن امللك عبد فأمر درج)، سدس
الدنانري امللك عبد رضب ذلك أثر من فكان للنبي تعريض الدنانري يف يوضع أن وهدده ذلك يف الروم

مرص. طبع ٢٤٩ ص —
جروهمان. أدولف للدكتور القيمة املحارضات هذه يف انظر 24
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ك��ال��م��َف��ال��ي��س م��ن��ه��م ال��َم��يَ��اِس��ي��ر إن وم��ع��رف��ٍة ُودٍّ ع��ن ال��ل��ه َل��َح��اُه��ُم

عىل مدينة وهي — بورة25 مدينة الربدي من املصنوع الورق مراكز أهم من وكان
دمياط. قرب البحر ساحل

أبو يف مصانعه وكانت عليه، يكتب القماش من نوع الَربْدي بجانب مرص يف وكان
القماش. هذا عىل كتبت حجج املرصية الكتب وبدار وسّمنود؛ صري

ووجدنا القراطيس»، «درب ي ُسمِّ بغداد يف درب وَوِجَد العراق، يف الربدي واُستعِمل
معروفة الصني كانت وقد القراطييس؛ إسماعيل مثل إليه ينتسبون األشخاص بعض
يصنعونه وكانوا الصيني، الورق املسلمني عند وُعِرَف الورق، بصناعة قديم من كذلك
أرض من «َكّش» أهل إبراهيم بن خالد غزا ١٣٤هـ سنة ويف والكأل، الحشيش من
الرسوج ومن مثلها يَُر لم ما املذهبة املنقوشة الصينية األواني من منهم «وأخذ الصني
(الخراساني) مسلم أبي إىل فُحِمَل كثريًا، شيئًا والطُّرف الديباج من كله الصني ومتاع
يصنعون فبدءوا سمرقند يف ووضعوا الصني من أسارى أخذ وقد بسمرقند»،26 وهو
الفرعوني الورق الورق، من أنواع العباسية الدولة يف وانترشت — فيها الصيني الورق
الخراج عامل راشد بن سليمان إىل (نسبة السليماني والورق مرص)، فرعون إىل (نسبة
والورق الربمكي)، لجعفر (نسبة الجعفري والورق الرشيد)، لهاُرون خراسان عىل
— الحسن) بن طاهر إىل (نسبة الطاهري والورق طاهر)، بن لطلحة (نسبة الطَّلحي
ويف ومرص، واليمن ِتَهامة ويف ببغداد الخزِّ دار ويف سمرقند، يف الورق مصانع وانترشت
من الثاني القرن يف وصنعوا — واألندلس املغرب ويف وَمنِْبج وحماة وطرابلس دمشق

الورق.27 أنواع من غريه وفاق استعماله، وذاع الِخَرق، من الورق الهجرة
القرآن كتابة عىل عنهم) هللا (رىض الصحابة رأي «أجمع األعىش: صبح ويقول
وِيلَ أن إىل ذلك عىل الناس وبقي حينئذ، عندهم املوجود ألنه أو بقائه لطول الرَّْق يف
يف إال الناس يكتب أال فأمر الناس، بني عمله وفشا الورق كثر وقد الخالفة، الرشيد
متى فإنه الورق بخالف التزوير، فتقبل واإلعادة املحو تقبل ونحوها الجلود ألن الكاَغد؛

البوري. السمك ينسب وليهما ؛ ١٢٧ ،١٢٥ ص اليعقوبي تاريخ 25

.١٨٣/٥ األثري ابن 26
جروهمان. ومحارضات وقرطاس كاغد مادة يف اإلسالمية املعارف دائرة انظر 27
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األقطار، سائر إىل الورق يف الكتابة وانترشت كشطه؛ ظهر ُكِشط وإن فسد، منه ُمِحي
اآلن».28 إىل ذلك عىل الناس واستمر بعد، وَمْن َقُرب َمْن وتعاطاها

ُحفظت أنواعها، اختالف عىل والحجارة والرق الورق من مجموعة إلينا وصلت وقد
دراستها، يف املسترشقني من الباحثون وجّد العلم، دور من وغريها املرصية الكتب دار يف
التاريخ، كتب يف وما فيها ما بني يقارن وُمؤرخ وتطوره، العربي للخط دارٍس ِمن
ممَّ ليعلم يحلل وكيماوي واقتصادية، اجتماعية ظواهر من عليه تدل ما ومستنتج

إلخ. ُصنعت وكيف تكونت
ورخص وكثرتها الورق مصانع نشاط اقرتان إن نقول: أن اآلن يهمنا والذي
وصول يف منه البد أمًرا كان — العبايس العرص يف وتدوينه العلم بحركة — أثمانها
ظلت لو الرقي من القدر ذلك إىل يصل كان وما إليه، وصل الذي النحو إىل العلم
لهذه مدين أيًضا األدب إن بل الغالء، أو السذاجة من األوىل حالتها عىل الكتابة أدوات
الرسائل كتابة يف الورق واستعملوا قيمة آثاًرا لنا وخلَّفوا الُكتَّاب كثر فقد الصناعة،
ولو — الورق لوال يكون يكن لم مما ذلك، إىل وما والحب االعتذار ورسائل الرسمية،
واإلسالمية الجاهلية األحداث فيه ُدّونت ورق اإلسالم صدر أو الجاهيل العرص يف كان

اليوم. شأنهم غري ذلك يف املؤرخني شأن لكان
وأصبحت وخزائنها، الكتب وجود فيه العلوم وتدوين الورق هذا عن نتج وقد

للثقافة. عظيًما مصدًرا األول العبايس العرص منذ املكاتب
املؤلفة والكتب فيه، والكتابة الورق كثرة جرَّاء من كان أن هنا نذكر أن يفوتنا وال
وتصحيحها الكتب بنسخ أصحابها يقوم كان صناعة وهي «الِوَراَقة»، صناعة نشوء
الورَّاقني، دكاكني العرص هذا يف انترش وقد بالكتب؛ يتعلق مما ذلك ونحو وتجليدها،
ويصححونها الكتب ينسخون فإنهم الثقافة؛ انتشار مصادر من مصدًرا وكانت
إىل يذهبون املتعلمون وكان املختلفة، األقطار يف فتنترش للناس ويبيعونها ويجلدونها
َمْن سمعت وال قط أَر لم قال: هفان أبو «حدَّث الكتب، فيها يطالعون الورَّاقني دكاكني
قراءته استوىف إال قط كتاب بيده يقع لم فإنه الجاحظ، من أكثر والعلوم الكتب أحب
ذكر وقد للنظر».29 فيها ويبيت الورَّاقني دكاكني يكرتي كان إنه حتى كان، ما كائنًا

بعدها. وما ٤٧٥/٢ األعىش صبح 28

.٥٦/٦ األدباء معجم 29

393



اإلسالم ضحى

وكان — بغداد يف وّراق مائة من أكثر ٢٧٨هـ) سنة (تويف عرصه يف كان أنه اليعقوبي
ثم الفهرست، صاحب النديم ابن عرصنا بعد منهم مجيدون، علماء الورَّاقني هؤالء من

األدباء. ومعجم البلدان، معجم صاحب الحموي ياقوت
آخر، بحث إىل — العبايس العرص يف العلوم تكّون بحث — البحث هذا ويسلمنا
يكن ولم خاًصا لونًا بعضها أو كلها العلوم تلوين يف أثر العباسية للدولة هل وهو
األندلس يف أو األموي العهد يف ن ُدوَّ العلم كان لو هل غريها؟ دولة يف نشأ لو به يتلون
متأثرين العلوم دوَّنوا الذين العلماء كان وهل آخر؟ شكًال يتخذ كان شيعية دولة يف أو
نحو إىل االستقالل؟ تمام مستقلني كانوا أو وسلطانهم، العباسيني والية تحت بأنهم

واحدة. نقطة حول تدور التي األسئلة من ذلك
واضح األثر هذا بعض كبريًا، تأثًرا العباسية بالدولة تأثر العلم أن يل يظهر والذي
الفكر؛ وإعمال النظر بطول إال ينجيل ال عميق غامض وبعضه بحث، بأقل ينكشف
دولة يهدم الذي موقف — العلوم تدوين وقت — موقفها كان العباسية الدولة أن ذلك
من وكان عام، مائة نحو الحكم يف استمرت األمويني، دولة هي عظيمة قوية كانت
دعائم عىل وأسسوه امللك وا شيدَّ وهشام، مروان بن امللك عبد كمعاوية عظماء، رجالها
من البناء هذا يهدمون العباسيون فجاء الحياة، مناحي يف سلطتهم وتغلغلت ثابتة،

األمويون. عرفه الذي غري خاص نظام عىل جديدة دولة ويقيمون أساسه،
أحق وأن منهم، الخالفة اغتصبوا العباس آل أن يرون شيعة العباسيني أمام وكان

العباس. آل ال طالب أبي آل بالخالفة الناس
الظاهر يف دينية مذاهب هي إليهما، وما واملرجئة كالخوارج مذاهب هناك وكان
كل يوافقها؛ وقد الدولة رأي يخالف قد رأي ولها للسياسة، تتعرض ما كثريا ولكنها
مشاكل ويخلق عنيًفا، اصطداًما أحيانًا بالعمل يصطدم كان — شك غري من — هذا
ويف وقت أي يف العلماء كل وليس حلها، يحاولون العلماء أمام تقف التعقيد، نهاية يف
فكان أبًدا، والجاه املال يغرهم وال دائًما، الغرض عن جميًعا يتنزهون بالذين أمة أية
للعذاب، وتعرَّض وميولها، الدولة تعاليم وخالف بالحق استمسك َمْن العلماء بني من
الشأن وكذلك مالها، عليه فأغدقت نظرها، وجهة بعلمه يؤيد وأخذ شايعها َمْن ومنهم
مدح يصل كان ألنه حفصة؛ أبي بن مروان للرشيد الشعراء أحب كان لقد األدب، يف

قوله: مثل من بالشيعة بالتعريض الرشيد
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زح��ام ي��وم ك��لَّ ال��م��ن��اك��ب ح��ْط��ُم ع��اداتُ��ه��م ل��م��ع��ش��ٍر ال��ط��ري��َق َخ��ل��وا
ح��ام أص��ي��َد ك��ل وراث��ة ودع��وا ب��ه ل��ك��م اإلل��ه ق��س��م ب��م��ا اْرض��وا
األع��م��ام؟ وراث��ة ال��ب��ن��اِت ل��ب��ن��ى ب��ك��ائ��ن ذاَك ول��ي��س ي��ك��وُن أنَّ��ى

«وعرف بالرشيد يتصل أن أراد إنه النََّمِري منصور ترجمة يف األغاني ويقول
طالب أبي بن عيل ولد عن اإلمامة بنفي إياه مدحه يصل أن وإرادته الشعر يف مذهبه
حفصة أبي بن مروان تقديم من يبلغه كان مما ذلك يف مغزاه وَعِلَم عليهم، والطعن
ولم نحوه، ونحا ذلك يف مروان مذهب فسلك الجوائز؛ يف الشعراء عىل إياه وتفضيله
يحقق؛ ولم وأومأ يقع، ولم حام ولكنه مروان، يفعل كان كما والسب بالهجاء يرصح
قوية نية عن ينطق وكان طالب، أبي آلل العداوة شديد مروان وكان يتشيع، كان ألنه

يذر».30 وال يُبِْقي فال الدنيا طلب بها يقصد
وأكثر نفوسهم. يف ما عرف َمْن الخلفاء نفوس إىل الشعراء أقرب كان وهكذا
واضطهادهم العباسيني نقمة موضع العلويُّون فالشعراء عدوهم؛ من ونال مدحهم من

وترشيدهم.
بها، والتأثر الدولة وشئون بالسياسة االتصال يف واحدة بمثابة العلوم كل وليست
نعلم ال مستقلة علوم فهي والطبيعة؛ واملنطق والطب الرياضة علوم — مثًال — فهناك
أشد من — مثًال — التاريخ نرى ذلك بجانب ولكن وترصفاتها، بالسياسة اتصاًال لها
وسائل من وسيلة مايُتََّخذُ كثريًا العبايس العرص يف كان وكذلك بالسياسة، اتصاًال العلوم

يرضيهم. ما بروايتهم الخلفاء إىل يتقربون املؤرخني بعض وكان الدعوة،
صديًقا الكلبي هشام «كان قال: حفص عن عمر بن محمد عن الطربي روى
بغلة وعىل أخالق،31 ويف رثة، حالة يف أراه فكنت ونتناشد، فنتحدث نتالقى فكنا يل،
من شقراء بغلة عىل يوًما لقيني وقد إال راعني فما بغلته، عىل بنّيْ فيه والرض هزيلة،
طيبة، ورائحة جياد ثياب يف ولُُجمها، الخالفة رسوج من ولجام ورسج الخالفة، بغال
بينا فاكتم، عنها أخربك نعم يل قال ظاهرة! نعمة أرى له: قلت ثم الرسور، فأظهرت
ودخلت إليه، فرست املهدي رسول أتاني إذ والعرص الظهر بني أيام منذ منزيل يف أنا

.١٧/١٢ أغاني 30
بالية. كانت إذا أخالق وثياب أخالق ثوب يقال 31
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فدنوت هشام، يا ادُن فقال: كتاب، يديه وبني أحد، عنده ليس خاٍل، جالس وهو عليه
— تستفظعه مما — فيه ما يمنعك وال فاقرأه الكتاب هذا خذ فقال يديه بني فجلست
ولعنت يدي من فألقيته استفظعته بعضه قرأت ا فلمَّ الكتاب، يف فنظرت قال تقرأه؛ أن
عىل تأتي حتى عليك بحقي اقرأه تلقه، فال استفظعته إن لك قلت قد يل فقال كاتبه؛
يا فقلت شيئًا، فيه له يبِق لم عجيبًا ثلبًا كاتبه فيه ثلبه قد كتاب فإذا فقرأته قال آخره،
وهللا فالثلب قلت قال األندلس، صاحب هذا قال الكذاب؟ امللعون هذا َمّن املؤمنني أمري
بذلك، فُرسَّ قال مثالبهم؛ أذكر اندَرأْت ثم قال أمهاته، ويف آبائه ويف فيه املؤمنني أمري يا
الرس، ُكتَّاب من بكاتب ودعا قال كاتب؛ عىل كلَّها مثالبَهم أمللَت َلَما عليك أقسمت وقال
عليه وأمللت جوابًا، املهدي من الكاتب ر فصدَّ إليه، فرصت وأمرني ناحية فجلس فأمره
الرسور، فأظهر عليه عرضته ثم الكتاب من فرغت حتى شيئًا أبِق فلم فأكثرت، مثالبهم
وأمر الربيد، صاحب إىل وُدفع خريطة، يف وجعل فُختم، بالكتاب أمر حتى أبرح لم ثم
وعرشة الثياب، جياد من أثواب عرشة فيه بمنديل دعا ثم قال األندلس؛ إىل بتعجيله
سمعت».32 ما اكتم َيل وقال ذلك فأعطاني ولجامها، برسجها البغلة وهذه درهم، آالف
يصبغوا حتى املؤرخني يف التأثري األمويني العباسيون به حارب ما أهم من كان وقد

نارض. زاهر بلون العباسيني ولون مظلم، قاتم بلون األمويني لون
الطعن يف للمؤرخني الربنامج وآِلِهم العباس بني من األولون الخلفاء وضع لقد
صعد فقد خططهم، تكميل يف وتوسعوا منهاجهم، عىل املؤرخون فسار أمية؛ بني يف
فابتُّزوها ومروان حرب بنو وثب «ثم قاله: مما فكان الناس وخطب املنرب العباس أبو
حتى حينًا لهم هللا فأمىل أهلها، وظلموا بها، واستأثروا فيها، فجاروا بينهم، وتداولها

حقنا». علينا وَردَّ بأيدينا، منهم انتقم آسفوه ا فلمَّ آسفوه،
وبني أمية بن حرب لبني تبًا «تبًا قال: مما فكان دونه فقام عيلَّ بن داود وصعد
الباقية، الدار عىل الفانية والداَر اآلجلة، عىل العاجلَة وعرصهم مدتهم يف آثروا مروان،
يف سريتهم يف وجاروا الجرائم، وَغُشوا املحارم، وانتهكوا األنام، وظلموا اآلثام، فَرِكبوا
يف وَمرحوا اآلضار، وتْجلبَت األوزار، ترسبَُل استلذوا بها التي البالد، يف وسنتهم العباد،
بأس فأتاهم هللا، ملكر وأمنًا هللا، باستدراج جهًال الَغّي، ميادين يف وركضوا املعايص، أِعنَّة

.١٣/١٠ طربي 32
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الظاملني».33 للقوم فبُعًدا ُمَمزَّق، كلَّ َوُمزِّقوا أحاديث، وأصبحوا نائمون، وهم بياتًا هللا
عن يغضوا أن الباطل ومن أحيانًا، وبالباطل أحيانًا بالحق املؤرخون، له فصَّ إجمال هذا
وإال اختالًقا، يختلقوا أن الباطل ومن مساويهم، عىل ويقترصوا أمية، بني محاسن ذكر
ظهر فوق ليرشب الحج «أراد أنه من امللك عبد بن يزيد بن الوليد عن قيل ما أفتصدق

فخرج: املصحف يف فأًال استفتح أنه من عنه روي ما تصدُق أو الكعبة؟»34
وقال: بسهام ورماه فألقاه َعِنيٍد﴾ َجبَّاٍر ُكلُّ َوَخاَب ﴿َواستَْفتَُحوا

ع��ن��ي��ُد ج��ب��اٌر ذاَك أن��ا ن��ع��ْم ع��ن��ي��ٍد ب��ج��ب��اٍر ُت��ه��ّددن��ي
ال��ول��ي��ُد َخ��رَّق��ن��ي ربَّ ي��ا ف��ق��ل بَ��ْع��ث ي��وم ربّ��ك ج��ئ��َت م��ا إذا

ولذلك وفجوره؛ فسقه من بلغ مهما املسلمني خليفة من العقل يسيغه ال قول ذلك
والتلوُّط». بالخمر اشتهر بل زندقة وال كفر الوليد عن يصح «لم الذهبي: قال

قاله وَمْن بيت عن فسأله حماًدا دعا امللك عبد بن هشام أن يروون ما ذلك ومن
حتى يسقينه ِزْلن فما حماًدا، يسِقنَي أن جواريَه هشاٌم فأمر فأجابه، قصيدة أية ويف
وال يرشب يكن لم هشاًما بأن الخرب هذا عىل األغاني صاحب ويعّلق إلخ. عقله ذهب

عليه».35 ويعاقب ويعيبه ذلك ينكر وكان ُمسكًرا، بحرضته أحًدا يسقي
السفاح عم وهو — عيلِّ بن سليمان عىل الَعالء بن عمر أبو دخل عبيدة: أبو وقال
وهو وخرج نفسه يف عمرو أبو فوِجَد قاله، ما يعجبه فلم فَصَدقه، يشء عن فسأله —

يقول:

ق��رَّب��وا وإن أك��رم��ون��ي وإن ال��م��ل��وْك ع��ن��د ال��ذل م��ن أِن��ْف��ُت

بعدها. وما ١٢٦/٩ الطربي 33
.٩٧ الخلفاء تاريخ 34

.١٦٧/٥ أغاني 35
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يُ��ك��ذَب��وا36 ب��أَن م��ن��ي وي��رَض��ْون ِخ��ْف��تُ��ُه��ْم م��اَص��َدْق��تُ��ُه��م��و إذا

ذَكر ممن الذمة «بَِرئت يناَدى بأن املأمون أمر [ومائتني] عرشة إحدى سنة ويف
ذلك. مثل من كثري إىل بخري»37 معاوية

شأنهم، وإعالء العباس، بني محامد بذكر املؤرخون تقرَّب أخرى ناحية ومن
الراوية َعِدّي بن اْلَهيْثَم عن ُرِوي ما ذلك من بسوء؛ لذكرهم تعرض َمْن وعاقبوا
وأظهرها معايبهم فأورد أخبارهم، ونقل الناس أصول ملعرفة يتعرض «وكان اإلْخباري
سنني»38 عدة لذلك فُحِبَس بيشء؛ املطلب عبد بن العباس ذَكر أنه عنه ونُِقل …
من العباس؛ آل من وغريهما العباس، بن هللا وعبد العباس، حول األساطري فوضعت
القحط، اشتد ملَّا الرَماَدة عام بالعباس استسقى الخطاب بن عمر أن يُروى ما مثل
منه واملكان هللا إىل الوسيلة وهللا هذا عمر فقال األرض، وأخصبت به، تعاىل هللا فسقاهم
الحرمني؛39 ساِقَي لك هنيئًا ويقولون بالعباس يتمسحون طفقوا الناس سقى وملَّا —
له يقال أبيض طائر جاء جنازته يف والناس مات ملَّا عبّاس بن هللا عبد أن مثل ومن

إلخ.40 بعُد.. يُر فلم النعش يف فدخل الُغْرنُوق
بن لعيل الخطط يرسم كان قدير محنَّك سيايس بأنه له املؤرخني بعض وتصوير

ذلك. غري إىل علمه، سعة هي الواقع يف له مزية أكرب أن مع طالب، أبي
شأن من الحطُّ وهو النظر، هذا لتأييد األحاديث وضع يف السوء علماء جدَّ وقد
الحسن إىل قام رجًال أن مثل بها، الكتب وملئت العباسيني، شأن وإعالء األمويني،
النبي فإن تؤنِّبني ال فقال املؤمنني، وجوه سوَّدَت فقال معاوية بايع ما بعد عيلِّ بن
«إنا ونزلت اْلَكَوثَر﴾ أَْعَطيْنَاك َّا فنزلت:﴿إِن ذلك فساءه منربه عىل أمية بني رأى ملسو هيلع هللا ىلص
يملكها شهر، ألف من خري القدر ليلة القدر، ليلة ما أدراك وما القدر، ليلة يف أنزلناه
أََريْنَاَك اّلتَي الرُّْؤيَا َجَعْلنَا تعاىل:﴿َوَما قوله واستغلوا — محمد»41 يا أمية بنو بعدك

.٥٥١/١ خلكان ابن 36

.١٢١ الخلفاء تاريخ 37

.٣٠٢/٢ خلكان ابن 38
.١١١/٣ الغابة أسد 39

.٩٤/٤ اإلصابة 40
.٦ الخلفاء تاريخ 41
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سعد بن سهل عن الكثرية، اآلثار فرووا اْلُقرآِن﴾ ِيف اْلَمْلُعَونََة َجَرَة َوالشَّ لِّلنَّاِس تَنًة ِفْ َّ إِال
يف ورويت أمية بنو امللعونة بالشجرة املراد أن ُمرَّة، بن يَْعىل وعن املسيب، بن وسعيد
وسيملكونكم األرض منابر عىل أمية بني «رأيت ملسو هيلع هللا ىلص: قوله مثل الكثرية األحاديث ذلك
هللا رسول سمعت الحكم: بن ملروان قالت أنها عائشة وعن سوء». أرباب فتجدونهم

إلخ.42 إلخ القرآن يف امللعونة الشجرة إنكم وجدِّك ألبيك يقول ملسو هيلع هللا ىلص
قال هريرة أبي عن ُرِوي ما مثل العباس ببني التبشري يف األحاديُث ذلك مقابل ويف
هللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال قال ثَْوبان وعن واململكة». النبوة «فيكم للعباس: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال
يتعاورون العباس بني ورأيت ذلك، فساءني منربي عىل يتعاورون مروان بني «رأيت
بنوك سكن «إذا للعباس: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن عباس ابن وعن ذلك». فرسني منربي عىل
يدفعوه حتى فيهم األمر يزل لم خراسان، أهَل شيعتهم وكانت َواد، السَّ ولبسوا َواد السَّ
«ِمنَّا يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت قال الخدري سعيد أبي وعن مريم».43 بن عيىس إىل
يُْهِرْق ولم الخالفة فتأتيه القائم ا فأمَّ املهدي، ومنا السفاح، ومنا املنصور، ومنا القائم
والدم، املال يسفح فهو السفاح ا وأمَّ راية، له تَُرد فال املنصور ا وأمَّ دم، ِمْحَجمة فيها
الحديث. يف الكالم عند ذلك تتمة وسيأتي ظلًما».44 ُمِلئَت كما عدًال فيملؤها املهدي ا وأمَّ
بل مًعا، والعباسيني األمويني يكرهون فهم لهذا؛ مناقًضا موقًفا الشيعة ووقف
الذين واألدباء والعلماء العلويني األئمة أصاب ِلَما أشد؛ للعباسيني كراهيتهم كانت ربما
أن منهم طائفة فرأى بعده، ومن املنصور جعفر أبي يد عىل األذى من شايعوهم
األمويني هاجموا كما العباسيني فهاجموا املتعصب، املتحزب موقف التاريخ يف يقفوا
تاريخ يف أحيانًا ترى كما عليهم، ويختلقون بل مساويهم يكِّربون وأخذوا قبل، من
فضل يف الكثرية الروايات رووا ذلك وإىل — وغريهما آخًرا طباطبا وابن أوًال، اليعقوبي
لهم األوىل وكان — التقديس من يقرب ما إىل األئمة شأن من ورفعوا عيلِّ،45 وآل عيلِّ
الكريم، القرآن من آيات حول أساطري وأضافوا — الثابتة فضائلهم عىل يقترصوا أن
فقد وأَِسريًا﴾. َويتَيًما ينًا ِمْسِكِ ُحبِِّه َعَىل الطََّعام ُموَن تعاىل:﴿َويُْطِعِ قوله عند فعلوا كما

.٥٤٦/٤ األلويس وانظر اإلرساء، سورة يف الطربي تفسري انظر 42
و٧. ٦ الخلفاء تاريخ 43

.١٠١ الخلفاء تاريخ 44

ثانية. طبعة ١٧٥ ص اإلسالم فجر انظر 45
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مرضا والحسني الحسن أن مغزاها)، لها عباس ابن هنا (والرواية عباس ابن عن رووا
الصحابة، من عادهما َمْن وعادهما وعمر، بكر أبو ومعه ملسو هيلع هللا ىلص محمد جدهما فعادهما
مما برآ إن لهما) (جارية وِفّضة وفاطمة عيلٌّ فنذر ولديك، عىل نذرت لو لعيل: فقالوا
محمد آل عند وليس العافية، الغالمني هللا فألبس شكًرا، أيام ثالثة يصوما أن بهما
فاستقرض الخيربي، اليهودي شمعون إىل عنه) هللا (رىض عيلٌّ فانطلق كثري، وال قليل
فطحنته صاع إىل عنها هللا ريض فاطمة فقامت بها، فجاء شعري، من أصوع ثالثة منه
املنزل أتى ثم املغرب، النبي مع عيل وصىل عددهم، عىل أقراص خمسة منه وخبزت
محمد، بيت أهل يا عليكم السالم فقري، سائل بالباب فوقف يديه، بني الطعام فوضع
وباتوا فآثروه الجنة، موائد من هللا أطعمكم أطعموني املسلمني، مساكني من مسكني أنا
فعلوا ما به ففعلوا يتيم، وقف الثاني ويف صياًما، وأصبحوا املاء، إال شيئًا يذوقوا لم
عيلٌّ أخذ أيام ثالثة بعد أصبحوا ا فلمَّ كذلك، ففعلوا أسري، وقف الثالث اليوم ويف أوًال،
أبا يا فقال الجوع، شدة من كالفراخ يرتعشون هللا رسول فرآهم والحسني الحسن
أتى»، «هل سورة فيهم ونزلت جربيل فهبط بكم، أرى مما يسوءني ما أشد ما الحسن
عليها ظاهرة الوضع وآثار ومفتعل موضوع الخرب «أن الجوزي وابن الرتمذي وذكر

ذلك. أمثال من كثري إىل ومعنى»46 لفًظا
عىل وصعب العلوية، والعصبية العباسية العصبية بني الحق معالم ضاعت وهكذا

الحقيقة. إىل يصل أن النزيه الصادق املؤرخ

والترشيع الترشيع، مصدر ألنه مسائله؛ بعض يف العباسية بالدولة أيًضا تأثر والفقه
يف يمسها وقد أمرها، من الصميم يف يمسها قد بُعد، أو قْرب من الدولة شئون يمس قد
إال فيه يرعون ال موقًفا املسائل هذه يف يقفون قد الفقهاء وكبار أعراضها، من َعَرض
مالك «أن الطربي به يحدثنا كالذي وانتقامهم؛ الخلفاء لغضب عرضة فيكونون الحق
أعناقنا يف إن له وقيل الحسن، بن هللا عبد بن محمد مع الخروج يف اُستْفتى أنس بن
فأرسع يمني»، ُمْكَرٍه كل عىل وليس مكَرهني، بايعتم «إنما فقال: جعفر، ألبي بيعة
به ُسِعي أنه ورووا اضطهاده، يف سببًا هذا وكان بيته».47 مالك ولزم محمد إىل الناس

.٢٤٧/٩ لأللويس املعاني روح 46

مرص. طبع ٢٠٦/٩ الطربي تاريخ 47
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هذه بيعتكم إيمان يرى ال إنه له وقالوا املنصور، جعفر أبي عم سليمان بن جعفر إىل
كتفه، انخلعت حتى يده ومدت بالسياط ورضبه وجرده به ودعا جعفر فغضب بيشء،

عظيًما».48 أمًرا منه وارتكب
سبعني أنس بن مالك ب ُرضِ «وفيها ١٤٧هـ: سنة حوادث يف الجوزي ابن وقال
الدولة، أمر من الصميم يف مسالة فهذه السلطان». غرض توافق لم فتوى ألجل سوًطا
حنيفة أبي عن ُرِوي ما ومثلها — مكَرًها املبايع كان إذا للعباسيني البيعة صحة وهي
حنيفة أبا يكره كان إسحق بن محمد أن ذلك املَغازي، صاحب إسحق بن ومحمد
استثناء العباس ابن جدك يخالف إنه وقال املنصور، جعفر أبي إىل به فوىش ويحسده،
االستثناء يلحقه فال املجلس يف ٍّ باتا القول صدر إذا يقول: كان حنيفة أبا [ألّن املنفصل
وقال جعفر أبو فغضب سنة] بعد يلحقه إنه يقول عباس ابن وكان بعد، حصل إذا
حلف َمْن ملسو هيلع هللا ىلص: قال وقد صحيح، تأويل عباس ابن ِلكالم فقال أتخالفه؟ حنيفة: ألبي
يرون ال وهؤالء موصوًال؛ إال يكون ال واالستثناء عليه، حنث فال واستَثَنى يمني عىل
به ويخرجون شاءوا، متى االستثناء فلهم وتَِقيَّة؛ كرًها بايعوك إنهم ويقولون خالفتك
— صحت إن — القصة هذه من فنرى إسحق.49 ابن عىل املنصور فغضب بيعتك. من
مخالفة إىل اجتهاده يؤديه فقيًها يروا أن عليهم يعز كان َمْن العباسيني الخلفاء ِمن أن
بمكان كانوا جميعهم الفقهاء إن نقول أن نستطيع ال ولكن — آرائه يف عباس ابن
نفسه للخليفة تَعِرض وقد — األذى أنواع أشد سبيله يف يتحملون بالحق التمسك من
يوسف أبا املؤرخني بعض ويصّور فقهي، مخرج إىل فيها يحتاج شخصية مسائل
سنبحث ولكنا هواه.50 توافق فتوى الرشيد ليجد الرشعية الحيل يحتال الذي صورة
يَُسكِّن رأي إىل فيها يحتاج مآزق للدولة تعرض كما — الترشيع يف الكالم عند ذلك
رُفع «أنه السلطانية األحكام يف املاوردي َرَوى كالذي حدته، من ويلطِّف العام الراي
فألقاها برقعة رجل فأتاه بالَقَود، عليه فحَكَم كافًرا قتل مسلٌم القايض يوسف أبي إىل

مكتوب: فيها فإذا إليه،

.٦٢٦/١ خلكان ابن 48
.١٨٤/١ للكردري حنيفة أبي مناقب 49

.١١٤ ص الخلفاء تاريخ يف السيوطي روى فيما الصورة هذه انظر 50
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ك��ال��ج��ائ��ِر ال��ع��ادُل وم��ا ُج��ْرَت ب��ال��ك��اف��ر ال��م��س��ل��ِم ق��ات��ل ي��ا
ش��اع��ر أو ال��ن��اس ع��ل��م��اء ِم��ْن وأْط��راِف��ه��ا ب��ب��غ��َداد َم��ْن ي��ا
ل��ل��ص��اب��ر ف��األج��ر واْص��َط��ب��ُروا دي��ن��ك��م ع��ل��ى واب��ك��وا اس��ت��ْرج��ع��وا
ب��ال��ك��اف��ر ال��م��ؤم��َن ب��ق��ت��ل��ه ي��وس��ف أب��و ال��دي��ن ع��ل��ى َج��اَر

الرشيد: له فقال الرقعة، وأقرأه الخرب، وأخربه الرشيد عىل يوسف أبو فدخل
ببينٍة الدم أصحاب وطلب يوسف أبو فخرج فتنة؛ تكون لئال بحيلة األمر هذا تدارْك

القوَد».51 فأسَقَط بها؛ يأتوا فلم وثبوتها، الذمة صحة عىل
فيها الكتب ووضع الرشعية، الحيل يف ع التوسُّ يف سببًا وأمثاله ذلك كان وربما
وسيأتي — أعلم فيما — بالتأليف أفردها َمْن أول فهم الحنفية، مذهب يف وخاصة

بعد. فيما هذا بحث

البرصيني بني شديًدا فيهما النزاع كان فقد أيًضا، العباسيون تدخل واللغة النحو ويف
كتاب يف جاء البرصيني. عىل ينرصونهم الكوفيني جانب العباسيون فأخذ والكوفيني،
امللوك وخدموا بغداد، عىل الكوفة أهل وَغَلب قريبًا، بغداد إىل العلم «انتقل النوادر:
الروايات قال وإنما بالنوادر»،52 وتفاخروا الشاذة، الروايات يف الناس فأُرِغب فقرَّبوهم،
وأجمع أكثر بالكوفة «والشعر املزهر: يف جاء الكوفيني. عىل أغلب كان هذا ألن الشاذة
نرى هذا أجل ومن يقله»53 لم َمْن عىل ومنسوب مصنوع أكثره ولكن بالبرصة، منه
كويف، املهدي ُمعلِّم الضبِّي فاملَفّضل البرصيني، من الخلفاء قصور إىل أقرب الكوفيني
— البرصة وبُْعُد بغداد من الكوفة قرب هذا يف والسبب كويف، األمني ُمعلِّم والكسائي
البرصيني وانرصاف العباس، بني دولة إىل سياسيًا الجملة يف الكوفيني وميل جهة، من
للكسائي وشيعتهم العباسيني تعصب يف السبب هو هذا ولعل — أخرى جهة من عنها
«كنت املشهورة: املسألة يف بينهما جرت التي املناظرة يف البرصى سيبويه عىل الكويف

.٢١٩ ص السلطانية األحكام 51
.٢٠٨/٢ النوادر 52
.٢٠٦/٢ مزهر 53
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فإذا يجيز الكسائي كان فقد إياها»؛ هو فإذا الزنبور من لسعة أشد العقرب أن أظن
مجلس يف املناظرة وكانت هي، هو فإذا إال يجيز ال وسيبويه إياها، هو وإذا هي هو
بلديهما زعيمي املتناظران وكان والفضل، جعفر ولداه وعنده الربمكي، خالد بن يحيى
وكان البرصة، عىل للكوفة حكًما فكان سيبويه عىل للكسائي ُحكم وقد والبرصة، الكوفة
وإصبع الحكم، بعد البرصة إىل يعود أن سيبويه يستطع لم ولذلك للبرصيني؛ إذالًال

أظن. فيما دورها لعبت لقد املسألة يف السياسة

ويمدحون الخلفاء، ذمهم َمْن الشعراء يذم القرص، رغبات مشايعة إىل أكثر اتجه واألدب
َهْرَمة: ابن قال املنصور، عىل هللا عبد بن محمد خرج فإذا عنه، رضوا َمْن

ال��ض��ل��ول ب��ه��ا ال��ُم��ِض��لُّ وَم��نّ��اه ت��َم��نَّ��ى َم��ْن ال��خ��الف��ة ع��ل��ى غ��ل��ب��َت
ف��ت��ي��ل م��ن��ه��ا ل��ه يُ��ْق��َس��م ول��م وج��ب��نً��ا س��ف��ًه��ا ن��ف��َس��ه ف��أه��ل��ك
ال��َخ��ذُوُل ال��ُم��ْغ��ِوي يُ��ص��ِرْخ��ُه��م ف��ل��م وج��اروا ك��ذب��وا إذ إب��ل��ي��س دَع��وا
ال��ج��ل��ي��ُل ال��م��ل��ُك ب��ذل��ك ح��ب��اك ول��ك��ن ب��ه��ا اح��تَ��بْ��وك ال��ن��اس وم��ا
األص��وُل نُ��ِف��َي إذ ال��ح��ق أص��وَل وك��ن��ت��م ل��ك��م م��ح��م��ٍد تُ��راُث

غضب وإذا مدحه، يف ترتى تمام أبي فقصائد األْفِشني، عن املعتصم رىض وإذا
الربامكة عن الرشيد ويرىض وكفره؛ ذمه يف تقال أيًضا تمام أبي فقصائد وصلبه، عليه
أكثره أو األدب وقف وهكذا والرشك، الزندقة أهل فهم ويقتلهم الفضل، معدن فهم
كيف له: فقيل مدحه أن بعد الحجاج الفرزدق هجا وقديًما واألغراض، الشهوات يخدم
عنه تخىل فإذا معه، هللا كان ما منهم الواحد مع «نكون فقال: مدحته؟ وقد تهجوه

أصدق. لكان معه» الدنيا كانت ما معه «نكون قال: ولو عليه»، انقلبنا

الخفاء، يف تجري وأمثالها األمور هذه أن الطبيعي ومن الباب، هذا يف كثري من قليل هذا
ُسُرت وراء من تجري دائًما السياسة وأالعيب قليلة، فلتاٍت إال أمرها من الناس يعلم وال

البواطن. عىل الداللة قليلة وهي املظاهر، إال األكثرون يعلم وال كثيفة،
كما الحق، إال يشايع ال كان َمْن العلماء من هناك أن نقرر أن الحق من أن عىل
يمثلهما ما خري ولعل عرص، كل يف الناس شأن السياسة، يشايع َمْن العلماء من كان
فقد طالب أبي بن عيل بن حسن بن حسن بن هللا عبد بن يحيى أمر يف حدث ما مًعا
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األمصار من الناس إليه ونزع أمره، وَقِوَي شوكته واشتدت يْلم، بالدَّ الرشيد عىل خرج
عليه وأشهد ليحيى أمانًا الرشيد وكتب فأجاب، الصلح إىل الرشيد دعاه ثم والكَور،
الرشيد فأكرمه بغداد إىل يحيى وجاء ومشايخهم، هاشم بني وِجلَّة والقضاة الفقهاء
ودعا بيحيى فدعا األمان، ينقض أن الرشيد فأراد السوء، رجال بينهما تدخل ثم أوًال
أبي صاحب الحسن ابن محمد ومنهم القايض، ي البَْخَرتِ أبو «منهم الفقهاء ببعض
هذا يف تقول ما الحسن ابن ملحمد فقال يحيى، أعطاه كان الذي األمان وأحرض حنيفة،
الحسن بن محمد له فقال الرشيد، ذلك يف ه فحاجَّ صحيح، هو قال هو؟ أصحيح األمان
بن محمد عىل الرشيد فاحتملها آمنًا، كان َوّيل ثم محاربًا كان لو باألمان؟ تصنع ما
من منتقض هذا البخرتي أبو فقال األمان، يف ينظر أن البخرتي أبا سأل ثم الحسن،
وتَفل األمان فمزَّق بذلك، أعلم وأنت القضاة، قايض أنت الرشيد فقال وكذا، كذا وجِه
كما ودونوه طاقتهم، جهد الصدق تحروا َمْن املؤرخني من ونرى البخرتي».54 أبو فيه
سلطانهم. تحت أُلِّف أنه من الرغم عىل العباسيني أعمال بعض فيه ونقدوا اعتقدوا،

العلوم بعض تلوين يف تدخلوا وإن العباسيني، أن نذكر أن الحق من أن كما
العلم تشجيع يف أخرى محمدة فلهم سيئاتهم من سيئة هذا وكان األلوان ببعض

لخدمته. الهمم واستحثاث عليه واملكافأة وتدوينه

العرص، هذا يف الرأي» «حرية وهي املوضوع بهذا وثيقة صلة لها مسالة بعُد ولنبحث
كانت. حد أي وإىل

تدل كثرية مظاهر فريى متناقضة؛ تبدو مظاهر يرى األمر هذا يف الباحث وإن
فمثًال ذلك. عكس عىل تدل أخرى ومظاهر كبري، الرأي حرية من بقدر الناس تمتع عىل
يكتفي وال الخلفاء، بذم رصاحة يف يجهر أن استطاع الشعراء بعض أن ناحيٍة من نرى
قال عطاء بن واصل أصحاب من وهو ، الَعَدِويِّ يزيَد بن ُسَليْم أن ُروي فقد بالتلميح؛

املنصور: جعفر أبي زمن يف

أع��وانً��ا ال��ح��ق ل��والة نَ��رى والَ ب��ه نُ��َس��رُّ ع��دًال ن��رى ال م��ت��ى ح��ت��ى

.٥٧/١٠ الطربي 54
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أل��واَن��ا ال��َج��ْور أه��ل ت��ل��ّون إذا ب��ه ق��ائ��م��ي��ن ب��ح��ق م��س��ت��م��س��ك��ي��ن
ع��م��ي��انً��ا ي��ق��ت��اد َع��م��ًى ذي وق��ائ��د ل��ه دواء ال ل��داء ل��ل��رِّج��اِل ي��ا

«إنه األغاني: صاحب فيه فيقول الباب؛ هذا يف القول من أكثر قد اْلُخَزاعي َوِدْعِبل
وال أوالدهم، وال وزرائهم، من وال الخلفاء، من أحد منه يَْسَلم لم اللسان خبيث اء َهجَّ

أحد».55 كبريٌ منه أُْفِلَت وال يحسن، لم أو إليه أحسن نباهة ذو
قصيدته فيهم قال وقد وذريته، طالب أبي بن لعيل بامليل مشهوًرا شيعيًا وكان

فيه: قال مما فكان املعتصم، هجا وقد ِتالَوٍة»؛ ِمن َخلْت آيات «مدارُس املشهورة

َغ��رُب ع��ي��ن��ه م��ن ال��دم��ع ب��ف��رِط وف��اض َص��بُّ م��ك��ت��ئ��ٌب ال��دي��ن ل��ش��ت��ات بَ��ك��ى
لُ��بٌّ ل��ه ول��ي��س دي��ٌن ل��ه ف��ل��ي��س ه��دي��ٍة ذا ي��ك��ن ل��م إم��اٌم وق��ام
الُ��ْع��رُب ل��ه ت��ِدي��ُن أو ي��وًم��ا يُ��م��لَّ��ُك ب��م��ث��ل��ه تَ��أْت��ي األن��ب��اء ك��ان��ت وم��ا
ال��ك��رُب ع��ظ��م وق��د َوأَْش��نَ��اٌس وص��ي��ف م��ل��َك��ُه��ْم َس��اس إذ ال��ن��اِس ْم��لُ��ك ض��اع ل��ق��د

هو ذلك، يف عجب «وأي فقال: هجاك، قد دعبًال إن له فقيل املأمون، قبله وهجا
حلمي». عىل أقدم عباد أبي جنون عىل أقدم ومن أنا؟ يهجوني وال َعبَّاد أبا يهجو
أحمل «أنا يقول: هو ثم وغريهم، واألمراء والوزراء للخلفاء بالهجاء مملوءة وترجمته

عليها».56 يصلبني أحًدا أجد لست سنة خمسني منذ كتفي عىل خشبتي
أن األمني أراد ملَّا يقول طالب أبي بن عيل اسمه بغداد أهل من أعمى رجًال ونرى

طفل: وهو البنه البيعة يأخذ

ال��م��ش��ي��ر ورأُْي اإلم��ام وف��ع��ُل ال��وزي��ر ِغ��شُّ ال��خ��الف��ة أض��اع
ال��غ��رور ُط��ْرُق ال��م��س��ال��ك وش��ر غ��رور ط��ري��ُق إال ذاك وم��ا
ال��وزي��ر ف��ع��ال م��ن��ه وأع��ج��ب أع��ج��وب��ة ال��خ��ل��ي��ف��ة ِف��ع��اُل

.٢٩/١٨ أغاني 55
بعدها. وما ٢٩/١٨ األغاني يف ترجمته انظر 56
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ال��ص��غ��ي��ر57 ف��ي��ن��ا ل��ل��ط��ف��ل ن��ب��اي��ع أن��ن��ا وذا ذا م��ن وأع��ج��ب

فاحشة: أبيات يف نعيم أبي بن أحمد ويقول

ع��ب��اس58 آل م��ن واٍل ـ��ة األم��ـ وع��ل��ى ي��ن��ق��ض��ي اْل��َج��ْوَر أح��س��ب ال

بالظنة ولو العقوبة أشد يعاِقبون الخلفاء كان ولو الشعر، هذا أمثال من كثري إىل
الكثرة. هذه كثر ملا هذا مثل عىل

إن للمأمون: قال الوليد بن ِبْرشَ أن بغداد» «تاريخ كتابه يف «طيفور» ويحدثنا
فحرض رجًال إليه دس ثم به؟ أصنع فما قال عليك، ويُزري بك يعرِِّض اْلَمريّيس ا ِبَرشً
وفرغ القيام، أراد حني يقول سمعته فقال: الرجل، فأتاه يقول، ما وتسّمع مجلسه
مروان، آل من الظلمة وأبناء الظلمة العن اللهم عليه: والثناء هللا حمد بعد الكالم من
الربذون، وصاحب اللهم ملسو هيلع هللا ىلص نبيك وسنة كتابك عىل هواه آثر ممن عليه سخْطَت وَمْن
عليه دخل ا فلمَّ عليها؛ وسكت األشهب الربذون صاحب أنا املأمون فقال فالعنه، األشهب
فطأطأ األشهب، صاحب بلعن عهدك متى الرحمن، عبد أبا يا سأله: أن بعد له قال برش

له.59 والتعرُّض لذكره ذلك بعد يعد لم ثم رأسه برش
الخالفة، قبل املنصور جعفر أبي مع العلم أطلب كنت زياد: بن الرحمن عبد وقال
رأيت ما قلت: أمية؟ بني سلطان من سلطاني كيف فقال: إليه، وفدُت الخالفة ويل ا فلمَّ
األعوان، نجد ال إنا (املنصور): فقال سلطانك، يف رأيته إال شيئًا الجور من سلطانهم يف
فيها، يَنْفق ما إليها يُْجَلب السوق بمنزلة السلطان إن العزيز: عبد بن عمر قال قلت:

فأطرق.60 بفجورهم. أتوه فاجًرا كان وإن بربهم، أتوه بَرٍّا كان فإن
من بيشء بابك وراء ُعمل ما «إنه املنصور: قال فقد ُعبَيد، بن عمرو له قال وكذلك
فتعال يدك يف خاتمي تلك قلت قد أصنع؟ فما جعفر: أبو قال نبيه، سنة وال هللا، كتاب

.٢٣٦/٢ مسعودي 57

.١٢٥/١ األدباء محارضات 58

.٩٦ ص طيفور 59

.١٠٥ الخلفاء تاريخ 60
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مظلمة، ألف ببابك بعونك، أنُفسنا تسُخ بعْدلك، اْدعني عمرو قال فاكفني، وأصحابَك
صادق».61 أنك نعلم شيئًا منها اردد

وجعلت أموِرهم، فأغفْلَت وأموالهم املسلمني اسرتعاك هللا «إن للمنصور: رجل وقال
ثم السالح، معهم وَحَجبة الحديد، من وأبوابًا واآلُجّر الحىص من حَجابًا وبينهم بينك
بالرجال وقويتهم وجمِعَها، األموال جباية يف عمالك وبعثت عنهم، فيها نفسك سجنَت
ولم سميتهم، نفر وفالن، فالن إال الناس من عليك يدخل بأال وأمرت والُكَراع، والسالح
أحٌد وال الفقري، الضعيف وال العاري، الجائع وال امللهوف، وال املظلوم، بإيصال تأمر
وآثْرتهم لنفسك، استخلصتهم الذين — النفر هؤالء رآك ا فلمَّ حق؟ املال هذا يف وله إالَّ
هذا قالوا تقسمها، وال وتجمعها األموال تَْجبي — عنك يحجبوا أال وأمرتهم رعيتك، عىل
علم من إليك يصل أال فأتََمرُوا نفسه، لنا سجن وقد نخونه، ال بالنا فما هللا خان قد
عندك قَصبُوه62 إال أمرهم فيخالف عامل لك يخرج وال أرادوا، ما إال يشء الناس أخبار
وأعظمهم وعنهم، عنك ذلك انترش ا فلمَّ — قدره ويصغر منزلته تسقط حتى ونفوه
دونهم؛ من ظلم به لينالوا رعيتك من والثروة القدرة ذوو ذلك فعل ثم وهابوهم، الناس
وأنت سلطانك يف رشكاءك القوم هؤالء وصار وفساًدا، بَْغياٍ بالطمع هللا بالد فامتألت
عند إليك قصته رْفَع أراد فإن مدينتك، دخول وبني بينه حيل متظلم جاء فإن غافل،
ذلك جاء فإن مظاملهم، يف ينظر رجًال للناس وأوقفت ذلك، عن نهيت قد وجدك ظهورك
منه املتظلم فإن إليك، مظلمته يرفع أال املظالم صاحب سألوا خربه بطانتَك فبلغ الرجل
ويشكو به ويلوذ إليه يختلف املظلوم يزال فال — منهم خوًفا فأجابهم حرمة، بهم له
فُرضب يديك، بني رصخ وظهْرت وأُخرج أُجهد فإذا عليه؛ ويعتَّل يدفعه وهو ويستغيث
هذا!».63 عىل اإلسالم بقاء فما تنكر؛ فال تنظر وأنت لغريه، نكاًال ليكون مربًحا، رضبًا
أن الحظنا إذا وخاصة الرأي، حرية من كبري قدر عىل تدل وأمثالها األخبار فهذه

سوء. من طائف مسهم أو سوء، يمسهم لم اآلراء بهذه جهروا الذين هؤالء أكثر
فالدولة العلمية؛ الناحية يف املظهر هذا نرى وكذلك السياسة، الناحية من هذا
املؤرخني ترغم لم — أرشنا كما — وغريه التاريخ يف األثر بعض تأثريها مع العباسية

.٣٣٧/٢ األخبار عيون 61

عابوه. 62

.٣٣٥/٢ األخبار عيون 63
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وأن تأثريها، من يتحرروا أن منهم كثري استطاع بل تحب، ما — دائًما — يقولوا أن عىل
يف عاشوا مؤرخني عن كتابه يروي الطربي» جرير «ابن فهذا رصاحة. يف آراءهم يبدوا
كانوا الذين ذريتهم وال العباسيني، الخلفاء تُريض ال وأخباًرا آراء ويروي العرص، هذا
عىل وعابوا للدماء، وسفكه السفاح ذكروا فقد الحوادث؛ هذه ُدونت أن وقت الحكم يف
بشاًرا إن قيل التي املقذعة األبيات وذكروا ظلًما، الناس من كثريًا وقتله ه شحَّ املنصور
يرشب، ال وَمْن الخمر يرشب منهم كان وَمْن لهوهم، مجالس ووصفوا املهدّي، بها هجا
لم إن خليفة، لكل صورة لنا وتركوا يفرط، ال وَمْن الغناء سماع يف يفرط كان وَمْن
لطفوها وإن الحقائق يقلبوا فلم الصحة، من قريبة فهي كلها، الصحة صحيحة تكن

الرأي. حرية من كبري بقدر تمتع لوال يكون كان ما — شك بال — وهذا أحيانًا،
والنحل امللل أو األشعري، حسن ألبي اإلسالميني كمقاالت كتابًا، نستعرض ثم
ونحوها اإللهيات يف وأقواًال مذاهب فنرى للبغدادي؛ الِفرق بني الفْرق أو للشهرستاني،
ال ثم قولها عىل يجرءون قائلوها كان كيف ويعجب عرضها، من القارئ يستغرب
اليونان فالسفة عن األقوال أخذ يف الحرية منتهى يف كانوا وكيف أحد، لهم يتعرض
يف التاريخ ألحداث يعرضون — املعتزلة وخاصة — كانوا وكيف باإلسالم، ومزجها
من خطأهم ويبينون رصيًحا، نقًدا وينقدونهم الصحابة، أفعال ويحللون اإلسالم، صدر
عىل الكالم يف سنبينه مما ذلك غري إىل قولهم، بمثل املعارضون ويعارضون صوابهم،
ينقد ليىل أبي فابن تامة، حرية يف بعًضا بعضهم ينقد الفقهاء كان ثم الدينية. الفرق
والنزاع كذلك، عليه يرّدون حنيفة أبي وتالميذ قوة، من يستطيع ما بكل حنيفة أبا
أحيانًا، العقل حدود يف هو أشده، عىل وغريهم ومالك والشافعي حنيفة أبي تالميذ بني
بالحجة الحجة يدفعون وإنما بسوء، أحد لهم يتعرض ال ثم أحيانًا، حدوده وخارج
نستطيع قد الرأي حرية مناظر من بديعيًا منظًرا هذا أليس — بالتهويش والتهويش
بمثل نتمتع وال عليه، يجرءون كانوا ما عىل نجرؤ أن نستطيع ال اآلن إننا فيه نقول أن

به. تمتعوا ما
لم العرص هذا يف التاريخ من الجانب هذا عىل اقترص إذا القائل أن الحق ولكن
قرص لو آخر جانب فهناك واحد، جانب من املسالة إىل نظر قد وكان مصيبًا، يكن
فمن وجود. لها يكن لم العرص ذلك يف الرأي حرية بأن لرصح عليه نظره الناظر
مات العبايس العرص يف وزيًرا نرى أن فقلَّ الوزراء تاريخ نطالع السياسية الناحية
أبي إىل السفاح أوعز وقد الَخالّل، سَلَمة أبو عبايس خليفة ألول وزير فأول أنِفه، حتَف
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املورياني سليمان أيوب أبا املنصور جعفر أبو واستوزر ففعل، بقتله الخراساني مسلم
الكويف: الشاعر حبيبات ابن يقول ذلك ويف أموالهم، واستصفى أقاربه وقتل قتله، ثم

ال��ت��دب��ي��ِر ��ة أِزمَّ ط��وًع��ا أع��ط��تَ��ه م��ن ت��ح��ُس��د وج��دن��اك ق��د
ب��ن��ك��ي��ر ب��أس��ه��م م��ن أتَ��ْوه ـ��ر ـْ واألم�� ال��ن��ه��َي ل��ه رأوا م��ا ف��إذا
ال��م��دي��ِر ك��فُّ ع��ل��ي��ه ودارت ُن س��ل��ي��م��ا ح��ف��ٍص ب��ع��د ال��ك��أس ش��ِرَب
ب��األم��ي��ِر ب��ع��ده��ا م��ن َدع��وه إذ م��ن��ه��ا ب��رم��َك ب��ن خ��ال��ُد ون��ج��ا
وزي��ِر64 أو ب��ك��ات��ٍب ��ى ت��َس��مَّ َم��ْن ل��دي��ه��م ح��اال ال��ع��ال��م��ي��ن أس��وأ

املهدي نكبه حتى به يسعون السعاة زال ما ثم داود بن يعقوب استوزر واملهدي
الفضل املأمون واستوزر مشهورة، معروفة للربامكة الرشيد ونكبة املطبق، يف وجعله

وهكذا. بقتله أوعز ثم سهل بن
التنوخي ذكره ما للقتل وبعده العرص ذلك يف الوزراء تعرُّض من الحال وبلغ
شارع يف «رأى أنه عياش ابن عن املحارضة» «ِنْشَوار كتابه يف ٣٧٤ سنة يف املتوىف
فيقول بزاًزا؟ تكون أن تشتهي الَقّراد: له فيقول عليه الناس يجتمع ُمَعلًَّما قرًدا الخلد
الصنائع فيعدد برأسه، نعم فيقول عطاًرا؟ تكون أن تشتهي فيقول برأسه، ويومئ نعم
ال — برأسه فيومئ وزيًرا؟ تكون تشتهي آخرها يف له فيقول — برأسه فيومئ عليه

الناس».65 فيضحك الَقرَّاد يدي بني من ويعدو ويصيح —
عفيًفا رجًال وكان عمران، بن الُفَضيْل ى يُسمَّ كاتبا جعفر البنه املنصور عني ولقد
بقتله املنصور فأمر بجعفر، يعبث بأنه سياسية ألسباب املنصور عند له فُدسَّ دينًا
الرسول فقدم القتل، يقف رسوًال فبعث املبلِّغ، كذب للمنصور تبني ثم سؤال، غري من
عفيف رجل قتل يف املؤمنني أمري يقول ما لُسويد: املنصور بن جعفر فقال قتل وقد
وهو يشاء ما يفعل املؤمنني أمري هو سويد: فقال جناية؟ وال جرم بال مسلم ديّن
خذوا العامة، بكالم وتكلمني الخاصة بكالم أكلمك وقال: جعفر فنهره يصنع، بما أعلم
أبوك يُسأل هل سويد: فقال دعوه، فقال أكلمك، سويد فقال دجلة، يف بألقوه برجله

الفخري. 64
.١١٤/١ املحارضة نشوار 65
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أوالد من وغريه الحسني ابن هللا عبد وقتل هللا، عبد عمه املنصور قتل لقد فضيل؟ عن
عن تسأل أن قبل إنه يعد، وال يحىص ال ممن الدنيا أهل وقتل ظلًما، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

إلخ».66 ِجْرذَانة يكون فضيل
العلماء من كثريًا أهانوا قد العباس بني خلفاء نرى والدينية العلمية الناحية ومن
القضاء، يتوليا أن يريدان ال ألنهما ويحبسان؛ يُرضبان ومالك حنيفة فأبو وعذبوهم؛
قضاء عىل أرادوه ألنهم مختفيًا، البالد يف يتنقل الثوري وسفيان البيعة؛ يف لرأيهما أو
قتل يف واإلفراط وعقوبتهم، الزنادقة عن للبحث تُنشأ التي اإلدارة هذه ثم فأبى؛ الكوفة
أسبابًا قتله إىل الداعي وكان وعدوانًا، ظلًما قتل َمْن — شك بال — ومنهم املتهمني،
ابن يف فعلوا كما للجمهور، استمالة الزندقة ستار تحت أغراضهم فنفذوا سياسية،
من موىل كان فقد الُقدُّوس، عبد بن صالح يف فعلوا وكما — ذكره تقدم وقد — املقفع
خليفة مدح يف ال الشعر يقول وكان — دمشق يف ثم البرصة يف واعًظا وكان األزد، موايل

قوله: مثل واملوعظة، الحكمة يف يقوله وإنما أمري، أو

ال��ق��ل��ي��ل إال ال��ذمَّ إل��ي��ك ي��دع��و وم��ا ف��ي��ه ت��ح��َم��د م��ا ب��ي��ن م��ا

وقوله:

َف��ْض��ُل وال��ح��زُن وال��ه��مُّ م��ع��نٍّ��ى. ـ��ل ال��ج��ه��ـ وذو آت، ش��ك ال آت ك��ل

عليه: ُطبّق وكأنه شعره ومن

ن��ص��ي��ُب ال��ب��الء م��ن ل��ك��لٍّ ـ��ر ال��ده��ـ ن��ك��د ع��ل��ى ال��الئ��م��ي أي��ه��ا
ال��ذن��وُب ال��م��س��يء م��ن وت��غ��ّط��ى ذن��ٍب غ��ي��ر م��ن ال��ب��ريءُ يُ��الَم ق��د
ت��ق��ل��ي��ُب67 ُص��ُروِف��ِه ف��ي ل��ه ـ��ُر ـْ وال��ده�� ب��ال��م��رءِ األح��وال وت��ُح��وُل

.٣١٧/٩ الطربي تاريخ يف بطولها الحكاية 66
عساكر. ابن تاريخ من السادس الجزء يف شعره من كثري له رِوي 67
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فأُحرض إليه بحمله فأمر بالزندقة اتهمه املهدي أن البغدادي الخطيب روى وقد
حكمته، وكثرة نباهته وحسن وبراعته وأدبه علمه بغزارة أعجب خاطبه ا فلمَّ يديه، بني

القائل: ألسَت وقال رده ّوىل ا فلمَّ سبيله؛ بتخلية فأمر

ن��ف��س��ِه م��ن ال��ج��اه��ل ي��ب��ل��غ م��ا ج��اه��ل م��ن األع��داء ي��ب��ل��غ م��ا
رم��ِس��ه َث��رَى ف��ي يُ��َواَرَى ح��ت��ى أخ��الَق��ه ي��ت��رك ال وال��ش��ي��خ
ن��ْك��س��ِه إل��ى ع��اد ال��ّض��نَ��ى َك��ِذي ج��ه��ل��ه إل��ى ع��اد ارع��وي إذا
َغ��رس��ِه ف��ي ال��م��اءَ يُ��ْس��َق��ى ك��ال��ع��ود ��ب��ا ال��صِّ ف��ي أّدب��تَ��ه َم��ْن ف��إّن
يُ��بْ��ِس��ه م��ن أب��ص��رت ال��ذي ب��ع��د ن��اض��ًرا ُم��وِرًق��ا ت��راه ح��ت��ى

بحكمك فيك نحكم ونحن أخالقك، ترتك ال فأنت قال املؤمنني، أمري يا بىل قال
عىل يدل لم صح إن الخرب وهذا — الجرس عىل وُصِلَب ُفقِتَل به أمر ثم نفسك؛ يف
رآه أنه أحدهم قال ما ويعجبني به، يقتل أن عن فضًال عليه، يؤاخذ أن يصح يشء
تخفى ال رب عىل وردت قال نجوت؟ كيف فسأله مستبًرشا. ضاحًكا فوجده املنام، يف
هذه فإن — به تُْرَمى كنت مما براءتك علمت قد وقال برحمته فاستقبلني خافية، عليه
وعظه يف لسانه عىل جرى يكون أن وأخىش صحوه، يف الحالم لعقيدة انعكاس الرؤيا
بالزندقة فرموه الخلفاء، ترصفات من لترصف نقد أو وقته، يف للنظام مساس به قول
— حريته عىل ال الرأي عبودية عىل دليل العرص ذلك يف بالزندقة االتهام فشو وإن —
موقًفا وقف صدًرا، وأوسعهم تسامًحا، العباسيني الخلفاء أكثر أنه عىل املأمون هذا ثم
واشتد بعًضا، وقتل بعًضا وعذب القرآن، بخلق القول عىل حمًال الناس حمل إذ غريبًا،
الواسع الفيلسوف وهو مثله من صدورها وبخاصة العجب، تستخرج شدة ذلك يف
يد يف السلطة كانت يوم يُضطهدون املعتزلة كان العموم وعىل — النظر البعيد الفكر
يقول َمْن يُْخِجل الحالني وكال لهم، السلطة كانت يوم يَْضطهدون وكانوا أعدائهم،

العرص. ذلك يف الرأي بحرية
قواعد استخالص يمكن وهل العرضني؟ هذين بني التوفيق يمكن فهل وبعد،
الحرية بني فاصلة حدود وضع عىل ُوتِعني العبايس، العرص يف الرأي بها خ يؤرَّ ثابتة

والعبودية؟
اآلتية: املبادئ نستنتج أن املتناقضة الظواهر هذه من يمكننا أنه أظن
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أهمها للدولة أسًسا وضعوا املنصور، وبخاصة األولني العباسيني الخلفاء أن (األول):

الخارجني كثرة رأى املنصور جعفر فأبو الناس، نفوس يف الخالفة تعظيم (١)
األمر هذا يف وقتل عليها، بالخروج نفسه أحًدا تحدث أن يسمح فلم الدولة عىل
للمنصور: قال عيل بن الصمد عبد أن روي ما الجانب هذا يمثل ما وخري بالظنة،
مروان بني ألن املنصور: قال بالعفو، تسمع لم كأنك حتى بالعقوبة هجمَت «لقد
أمس رأونا قد قوم بني ونحن سيوفهم، تَْغَمد لم طالب أبي وآل رممهم، تَبْل لم
واستعمال العفو بنسيان إال صدورهم يف هيبتنا تتمهد فليست خلفاء واليوم سوقة

العقوبة».68
الحامي مقام الخليفة وأقام دينية، صبغة الخالفة صبغ أنه بهذا يتصل مما (٢)
سلطة كل تُتَلقى ومنه أرضه، يف هللا ظل فالسلطان حياضه؛ عن الذائد للدين،
يف مثًال نرى فال األموية؛ الدولة يف منه أكثر العباسية الدولة يف واضًحا هذا ونرى
بالرشيد يوسف أبو اتصل كما بالخليفة وسياسيًا دينيًا اتصل قاضيًا األموية الدولة
بالبيعة أحاطوه ما ذلك مظاهر من وكان روحية، صبغة العبايس الخليفة فاصطبغ
أمرهم عىل والوالة األمراء وغلبهم سلطتهم ضعفت ملَّا ثمَّ ومن قدسية؛ مظاهر من

الدينية. الحرمة لهم الناس نفوس يف ظل

ضعف األسباب من بسبب يسمحون يكونوا لم الخلفاء أن نرى املبدأ، هذا أجل من
خالل: ثالث إال يشء كل تحتمل «امللوك املنصور: كالم ومن ذلك، إىل يؤدي أو امللك شأن
كل يف الرأي بحرية سمحوا إن فهم امللك». يف والقدح للحرم، والتعرُّض الرس، إفشاء
شديدة؛ فالعقوبة الناحية هذه العلم مَس وإذا الباب، هذا يف بها يسمحون فليسوا يشء
عدم وهو عادة، يذكر الذي للسبب يعاَقبوا لم والثوري ومالًكا حنيفة أبا أن رأيي ومن
الدولة مع تعاونهم عدم مظاهر من مظهر امتناعهم ألن ولكن القضاء، تويل يف رغبتهم
وألن بالعدل، تحكم ال ظاملة الدولة فألن امتنعوا إذا هؤالء أن يرى والجمهور القائمة،
هذا ومن — كالعلويني العباسيني أعداء نرصة يف الخفية رغبتهم عىل يدل قد امتناعهم
عاتقهم عىل أخذوا وقد — فهم بها، الخاصة اإلدارة وإنشاء الزندقة أمر توسيع الباب
قد — ببعض بعضهما األمرين وربطوا دينية، صبغة الخالفة وصبغوا الدين حماية

.١٠٤ الخلفاء تاريخ 68
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أتباع من قوًما يضطهدون ما أكرب وكان سابقه، يف كالتشدد األمر هذا يف التشدد رأوا
الباب هذا أن وطبيعي — باطنًا هدمه عىل ويعملون ظاهًرا، اإلسالم يعتنقون ماني،
بيشء العلم يتصل لم فإذا — املجرم بذنب الربيء فيه ويؤخذ حد، عند يقف ال فتح إذا

يقولون. فيما أحرار فالعلماء هذين من
فمثًال الخليفة؛ بمزاج كبريًا اتصاًال متصلة كانت وقدرها الرأي حرية أن (الثاني):
ما كل يف بالظَّنة يأخذ علميًا، الصدر واسع سياسيًا الصدر ضيق املنصور كان —
عىل ويجزي والضمري، النية يف توهمه ما حتى املحاسبة أشد ويحاِسب بامللك، يتعلق
َمْن وال خروًجا، فيه توسم َمْن وال بل عليه، خارًجا يرحم ال الرسيع، بالقتل ذلك
الصدر، فرحب العلوم يف ا أمَّ — مانحها هو كان ولو سلطة، منه ينتزع أن حاول
وعمرو عبيد، بن عمرو زعمائهم أحد إليه فيقرب وتعاليمهم، للمعتزلة صدره يتسع
الفلسفة، رضوب من به أتوا ما وكل واألطباء، املنجمني ويشجع منه، يفر الذي هو
عنها والبحث عليها، بالعقوبة مغرًما بالزندقة، يتعلق فيما الحس شديد كان واملهدي
تعاليمها، حيث من الدولة عىل خطًرا فيها أن يشعر كان الصدور؛ أعماق يف حتى
قوى تَُحل أنها وأحس عرصه، زنادقة يف تجمعت «ماني» وفلسفة «مزدك» فاشرتاكية
ويهدم املجتمع، ويفسد األخالق يحل َمْن إىل بنظره إليهم ونظر انترشت، إذا الشعب
من ذلك عدا فيما ا أمَّ االتهام، يف وبالغ واتهم العقوبة، يف وأرسف فعاقب السلطة،
للحركات تشجيعه يف والرشيد سهًال، سمًحا فكان العلوم ومختلف اآلراء، رضوب
عليه يعاقب وقد االعتزال يكره كان أنه عليه أُِخذَ وإن يُباَرى، ال والعلمية األدبية
العلمي الذوق من له كان فقد يفوقه، قد بل املأمون إال ذلك يف يساويه وليس —
مختلف إىل واإلصغاء واملناظرة الجدل يف الصدر ورحابة الفلسفي، والعقل واألدبي
ذلك يف عليه يؤخذ وال تشجيع، أكرب والفنية واألدبية العلمية الحركات شجع ما اآلراء
خلق محنة يف — الرأي حرية من عنه عرف وما يتناىف الذي — الغريب موقف إال

بعُد. لها وسنعرض القرآن،
مظاهر كل من الرغم عىل — نؤرخه الذي عرصنا إن نقول أن الحق من حال كل عىل
الرأي حرية حيث من اإلسالم تاريخ يف مجيًدا عًرصا كان — بها أملمنا التي االستبداد
وأزال د، مرشَّ كل دهم ورشَّ املعتزلة اضطهد املتوكل توىل ا فلمَّ كبري؛ حد إىل العلمية
الحكومية، الوظائف من وعزلهم املأمون، أيام فعلوا مما بأكثر منهم وانتقم سلطانهم،
للسنية وانترص وسجنه؛ املعتزلة، نصري وكان ُدَواد أبي بن أحمد القايض عىل وقبض
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غري اضطهد — الرأي حرية قادة وهم — املعتزلة اضطهد وكما وعنف، قوة يف
منتهى يف تعاليم لهم ووضع الوظائف، من كذلك وعزلهم ويهود، نصارى من املسلمني
وقبع املعتزلة، رأسهم عىل كان الذين املتكلمون قبع وبذلك — يتبعوها أن يجب الشدة
املنهج وَغلب الحديث، رجال وانترص وأمثالهم، النساطرة رأسهم عىل وكان الفالسفة
فقد الجملة وعىل — إليه اإلشارة سبقت الذي النقيل املنهج وهو املحدثَّون، يمثله الذي
فيه ُقيِّدت آخر لعرص وفاتحة واملبادئ، باآلراء حافل لعرص خاتمة املتوكل خالفة كانت
كما واملحّدثني، الفقهاء من للمحافظني السلطة فيه وُمِنحَت بعيد، حد إىل واألفكار اآلراء

هللا. شاء إن بيانه سيأتي
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الثاني الفصل

العرصالعبايس يف العلم معاهد

املخصصة املدارس أُنِْشئت تكن لم — املتوكل عهد إىل أعني هذات عرصنا آخر إىل
الذي امْللُك» «ِنَظام أن إىل الذهبي ذهب وقد ذلك؛ بعد إال تُنَْشأ لم فإنها العلم، لدراسة
فبنى املدارس، أنشأ َمْن أول هو ٤٨٥هـ سنة إىل ٤٥٦ سنة من للسالجقة استوزر
بأْصبهان، ومدرسة بََهراة، ومدرسة بنيسابور، ومدرسة ببَْلخ، ومدرسة ببغداد، مدرسة
ويقال بامَلْوِصل؛ ومدرسة طربستان، بآُمل ومدرسة بَمْرو، ومدرسة بالبرصة، ومدرسة
القول هذا املؤرخني بعض عليه ردَّ وقد مدرسة. وخراسان بالعراق مدينة كل يف له إن
يَولد أن قبل بنيسابور البيهقية املدرسة كانت وقالوا وغريهما، والسيوطي كالسبكي
السلطان أخو ُسبُْكتكني بن نرص األمري بناها بنيسابور السعدية واملدرسة امللك، نظام

إلخ. محمود1
يف قرصه بناء أراد ملَّا (٢٧٩–٢٨٩هـ) باهلل املعتضد الخليفة «أن املقريزي: وذكر
ذلك، عن فُسِئَل أراد، ما تقدير من فرغ أن بعد الذْرع، يف استزاد ببغداد اّسية الّشمَّ
كل رؤساء موضع كل يف يرتب ومقاصري، ومساكن دوًرا فيه ليبني يريده أنه فذكر
نَِّية، السَّ األرزاق عليهم ويجري والعملية، النظرية العلوم مذاهب من ومذهب صناعة
«إن قال: ثم عنه».2 فيأخذ يختاره ما رئيس صناعة أو علًما اختار َمْن كلُّ ليقصد
وإنما التابعني، وال الصحابة زمن يف تعرف تكن ولم اإلسالم، يف حدث مما املدارس

.١٣٧/٣ للسبكي الشافعية طبقات انظر 1
.٣٦٢/٢ 2
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يف مدرسة بنى أنه عنه ُحِفظ َمْن وأول الهجرة، ِسنِّي من األربعمائة بعد عملها حدث
إلخ. البيهقية» املدرسة بها فبنيت نيسابور، أهل اإلسالم

معاهد هناك كانت وإنما مدارس، األول العبايس العرص يف تكن لم حال كل عىل
أخرى.

ففي األصيل، وضعها يف اللغويون اختلف وقد — الكتاتيب والجمع الُكتَّاب، أولها:
«امَلْكتَُب املربد: وقال واملكاتب». الكتاتيب والجمع الُكتَّاب، تَْعليم موضع «الُكتَّاب اللسان:
ولكن أخطأ». فقد الُكتَّاب جعل وَمْن بْيَان؛ الصِّ والُكتَّاب امُلَعلِّم، وامُلكِتُب التعليم، موضع
فقد الصبيان، تعليم ملكان العرص هذا يف أُستُْعِمل واملكتب الُكتَّاب من كًال أن يظهر
ال فكان الُكتَّاب إىل أُْسِلَم املوصيل» «إبراهيم أباه أن امَلْوِصيلّ إسحق عن األغاني روى
وهناك املوصل إىل فهرب فيه، ذلك ينجح وال ويُحبْس ب يُْرضَ يزال وال شيئًا، يتعلم
وروى الكتاب».4 يف أُْسَلم نشأ ملَّا جبلة بن عيلَّ «أن آخر: موضع يف وجاء الغناء»3 تعلَّم
وقال ُكتَّاب».5 ُمَعلِّم من «أحمق العامة أمثال من أن والتبيني البيان كتاب يف الجاحظ
ترعرع ا فلمَّ معقل، بن عيىس عند نشأ «أنه الخراساني: مسلم أبي ترجمة يف خلكان ابن
املكاتب وبعض بالرضورة. األموي العرص يف ذلك وكان امَلْكتب»6 إىل ووالده هو اختلف
وما اللغة أيًضا فيه يعلَّم كان وبعضها والقرآن، والكتابة القراءة مبادئ لتعليم كان
عنه يروي كان عائشة، موىل علقمة أبي بن علقمة املعلمني «ومن قتيبة: ابن قال إليها.
أبي خالفة يف ومات والعروض، والنحو العربية فيه يعلِّم مكتب له وكان أنس، بن مالك
أجًرا. تعليمهم عىل يأخذون ال ِحسبًْة، يعلمون كانوا املعلمني وبعض املنصور»7 جعفر
يأخذان وال ان يُعلمِّ كانا الحارث بن هللا وعبد مزاحم بن الضحاك أن قتيبة: ابن وروى
وقد الصبيان؛ من خبَزا يأخذ كان َمْن هؤالء ومن أجًرا، يأخذ كان وبعضهم أجًرا»8

بالطائف): معلمني يوسف وأبوه هو (وكان الحجاج بعضهم هجا

.٣/٥ األغاني 3
.١٠١/١٨ أغاني 4

الثانية. الطبعة ٢٠٨/١ جزء 5

.٣٩٧/١ خلكان ابن 6
.١٨٥ املعارف كتاب 7

.١٨٥ املعارف كتاب 8
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ال��ك��وث��ِر؟ س��وَرة وت��ع��ل��ي��م��ه ال��ه��زال زم��ان ك��ل��ي��ٌب أي��ن��س��ى
األزه��ر9 ك��ال��ق��م��ر وآخ��ر تُ��رى م��ا َف��ْل��َك��ٌة ل��ه رغ��ي��ف

ولم الُكتَّاب يف فدفعتني أمي حجر يف يتيًما «كنت قال: أنه الشافعي عن ورووا
ختمت ا فلمَّ قام، إذا أخلفه أن مني ريض قد املعلم فكان املعلم، تعطي ما عندها يكن
فأحفظها، أواملسألة الحديث أسمع وكنت العلماء، أجالس فكنت املسجد، دخلت القرآن
آخذه ح يَُلوَّ عظما رأيت إذا فكنت قراطيس، به أشرتي تعطيني ما أمي عند يكن ولم

إلخ».10 فيه فأكتب
املوصيل، إبراهيم عن األغاني َرَوى فيما رأيت كما وحبس رضب الُكتَّاب يف وكان

فقال: كعادته، لطيًفا تصويًرا فيه الرضب نواس أبو ّصور وقد

ُص��ُدوُد ��ن��ُه ِمْ بَ��َدا ق��د ش��خ��ًص��ا أب��ْص��رُت إنَّ��ِن��ي
ع��ب��ي��ُد وح��واَل��يْ��ِه ُم��ص��لِّ��ى ف��وق ج��ال��ًس��ا
ي��ص��ي��ُد ب��ال��طَّ��ْرِف وُه��َو ن��ح��ِوي ب��ال��ط��رِف َف��َرَم��ى
ل��َس��ِع��ي��ُد ح��ْف��ًص��ا إّن َح��ْف��ٍص م��ك��ت��ب ف��ي ذاك
بَ��ل��ي��ُد ��ن��ِدي ِعْ إن��ه اْج��ِل��دُوُه ح��ف��ُص ق��ال
ي��ح��ي��ُد ال��ّدْرِس َع��ِن س ال��دَّْر ف��ي ك��ان ُم��ذ يَ��َزْل ل��م
بُ��ُروُد اْل��َخ��زِّ وَع��ِن خ��زوٌر ع��ن��ُه ��ف��ْت ُك��ِشَ
ُع��وُد ِف��ي��ِه م��ا َل��يَّ��ٍن ب��َس��يْ��ٍر ه��الُ��وه ث��م
أُع��وُد ال ُم��َع��لِّ��م ي��ا َح��ب��ي��ب��ي ص��اَح ��ن��دُه��ا ِعْ
يُ��ِج��ي��ُد َس��ْوَف إن��ه ْع��ن��ُه اْع��ف ْح��ف��ُص ي��ا ُق��ل��ُت

وحدها، للعبادة املساجد تكن فلم للدراسة، معهد أكرب كان وقد — املسجد ثانيها:
وتُْخَطُب الصالة فيه تقام للعبادة مكان فهي مختلفة؛ أعمال فيها تؤدَّى كانت ولكن
أكرب بل للدراسة، معهًدا كان أنه اآلن يهمنا والذي التقايض، محكمة وكان الخطب

األطفال. من يأخذ ما باختالف مختلف املعلم خبز أن يريد 9

.٩٨/١ العلم بيان جامع 10
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املكي والحرم الكوفة، ومسجد البرصة، ومسجد مرص، يف عمرو مسجد فكان معهد؛
العرص. هذا يف والجامعات املدارس مقام تقوم املساجد من وغريها واملدني،

أبي عن البخاري ففي للدراسة، املسجد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول اتخذ اإلسالم مبدأ فمن
اثنان فأقبل نفر، ثالثة أقبل إذ املسجد يف جالس ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «بينما قال: الليثي واِقٍد
فجلس، الحلقة يف فرجة أحدهما فرأى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل فوقفا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل

إلخ. خلفهم»11 اآلخر وجلس
والفقهاء يعظون، اص وللُقصَّ والحديث، القرآن لتعليم مكانًا كذلك املسجد واستمر
يف يجلس كان الرَّأْي َربَيعَة أن خلكان ابن فيذكر األموي؛ العهد مّدة الفقه، يعلمون
وأرشاف والحسن أنس ابن مالك حلقته يف ويجلس املدينة يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسجد
العهد يف كبرية علمية لحركة مركًزا البرصة مسجد وكان به.12 َويْحدقون املدينة أهل
بن واصل واعتزل الكالمية، املباحث نشأت حلقته ويف البرصي الحسن فحول األموي،
حلقات الدين علوم حلقات بجانب هناك كان بل حلقة، له ن وكوَّ الحسن َحْلقة عطاء
يف البرصي بالحسن يمرُّ دينار بن سلمة بن حماد «كان ياقوت: قال العربية. لعلوم

منهم».13 ويتعلم العربية أصحاب إىل ويذهب فيدعه الجامع
حلقات فهناك الدروس، حلقات كذلك تنوَّعت العبايس العرص يف العلوم تنوَّعت وملَّا
فرأيت بغداد «وردت قال: األخفش عن أيًضا ياقوت حكى كالذي النحو فيها يدرس
الفراء يديه وبني وقعد صالته من انتقل ا فلمَّ الغداة، خلفه فصليت الكسائي،14 مسجد
يف خطأته بجوابات فأجاب مسألة، مائة عن وسألته سلَّمت سعدان وابن واألحمر
وهناك — ببغداد16 املنصور مسجد يف الكالم يعلِّمون املعتزلة وكان إلخ.15 جميعها»
عمرو مسجد يف وأمىل مرص إىل الطربي رحل ٢٥٣ سنة ففي واألدب، للشعر حلقات
املسجد يف الشعر إنشاد الناس ينكر ولم الجامع.17 يف املال بيت عند الطِّرماح شعر

العلم. كتاب البخاري 11
.٢٥٧/١ خلكان ابن 12

.١٣٥/٤ األدباء معجم 13

املسجد. يف الكسائي مكان يريد لعله 14
.٢٤٣/٤ 15

اإلسالمية. املعارف دائرة يف املسجد مادة يف ُكِتبَت التي املقالة انظر 16
.٤٣٢/٦ األدباء معجم 17
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فمثل الصبح صالة قبل ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل دخل زهري بن كعب فإن َغزَل، فيه كان ما حتى
إلنشاد محًال املسجد كان كذلك متبول».18 اليوم فقلبي سعاد «بانت وأنشد: يديه بني
اجتمعا الراوية اًدا وحمَّ زيد بن الُكَميْت أن األغاني فريوي فيه، والتالحي ونقده الشعر
له فقال ونازعه، يشء يف حماد فخالفه وأيامهم، العرب أشعار فتذاكرا الكوفة مسجد يف
وهللا هو الظن؟ إال هو وما قال وأشعارها؟ العرب بأيام مني أعلم أنك أتظن الكميت:

طويل».19 خرب يف آخر أجل إىل أرجئا وتساءال تناظرا ثم اليقني.
وأن املسجد، يف شعره يميل كان الوليد بن مسلم أن املَوشح يف امَلْرُزباِني وحكى
املسجد يف يجلس العتاهية أبو وكان املسجد.20 يف الشعر يف يتناظرون كانوا الناس
إىل البرصة مسجد يف يجلس عبيدة أبو كان اليزيدي: محمد أبو وقال الناس.21 وحوله

أخرى.22 إىل جميًعا نجلس األحمر وَخَلٌف أنا وكنت سارية،
اإلسالم. يف للثقافة معهد أهم املسجد كان الجملة وعىل

الُقَطاِمّي بن َفرشِقي خاصني، معلمني ألوالدهم يتخذون واألغنياء واألمراء الخلفاء وكان
األدب»،23 املهدي ولده ليعلم املنصور جعفر أبو أقدمه بالنسب، عامًلا األدب وافر «كان
يؤدب «كان والكسائي املفضليات، له جمع وقد املهدي يؤدب كان الضبي واملفّضل
ب ُلُقِّ اليزيدي، املغرية بن يحيى محمد وأبو األدب»؛24 ويعلمه الرشيد هارون بن األمني
اتصل ثم إليه، فنسب ولده يؤدب املهدي خال منصور ابن يزيد صحب ألنه اليزيدي
كِّيت السِّ ابن وكان املأمون؛ ولدي يؤدب الفراء وكان املأمون؛ مؤدب فجعله بالرشيد
ذلك. أمثال من كثري إىل ألًفا. جعلها ثم درهم خمسمائة له وجعل طاهر، ابن ولد يؤدب
والقصور الدور يف املناظرة مجالس العلم معاهد أهم من كذلك مجالساملناظرة:
يف اللغة، يف والرصف، النحو يف الفقه، يف الخلفاء؛ حرضة ويف العلماء، وبني واملساجد،

.١٢٦/٣ الفريد العقد 18
.١١٣/١٥ أغاني 19

.٢٨٩ املوشح 20
.١٤٨/٣ أغاني 21
.٧٩/١٨ أغاني 22
.٤٢ األنباري ابن 23

.٤٦٩/١ خلكان ابن 24
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تبًعا العرص هذا يف أزهرت املناظرات هذه أن عىل لنا ُرِوي ما ويدلنا الدينية. املسائل
ورغبة عندهم، الحظوة ونيل واألمراء، الخلفاء منائح يف وطمًعا العلمي، الشغف الزدهار
ثابتًا، شكًال تتخذ ولم بعُد، ملتُقرَّر العلمية املسائل أكثر كانت وإذا الحق، إىل الوصول يف
واألمراء الخلفاء كان وإذ البحتية؛ العلمية الناحية من فسيًحا املناظرات مجال كان
بعًضا، ويفندون بعًضا ويؤيدون الرأي، يف ويشرتكون العلمية، الحركة يف يساهمون
الخالف كان وإذ والحظوة؛ الشهرة يف رغبة لها وتسلَّحوا للمناظرة العلماء استعد
شديًدا الخالف وكان الحديث، وأنصار الرأي أنصار بني الفقهية املذاهب يف شديًدا
وكانت ومرصيني، وشاميني وعراقيني وحجازيني وكوفيني برصيني من األمصار بني
املناظرة نار إلشعال صالًحا وقوًدا هذا كان شديًدا، فيها العلمي وللنمط للبالد العصبية

قوية. عنيفة حياة وِحّدتَها
مالك أصحاب بني كثرية مناظرات الفقهاء وطبقات الفقه كتب لنا حكت وقد
إىل الحسن، بن ومحمد الشافعي وبني واملحدثني، الفقهاء وبني حنيفة، أبي وأصحاب

الترشيع. يف الكالم عند بعضها وسنرى ذلك؛ أمثال من كثري
واللغة، والرصف النحو يف العلماء بني مناظرات النحو كتب بعض لنا حكت كما
واملجالسات املناظرات «يف والنظائر األشباه كتابه يف السيوطي عقده الذي القيم كالفصل
ابن لكاتب العلماء مجالس يف الخاص وكالكتاب واملراسالت»،25 واملكاتبات والفتاوى

نَزابه.26 ِخْ
من الربمكي يحيى مجلس يف والكسائي سيبويه بني جرى ما ذلك أمثلة من
هو فإذا الزنبور، من لسعة أشد العقرب أن أظن «كنت قولهم: يف املشهورة املناظرة
بأشكال الحكاية ُرِويت وقد — إليها اإلشارة تقدَّمت وقد إياها»؛ هو فإذا أو هي،

املناظرات. مظاهر من مظهر أنها هنا يعنينا إنما اآلن، تعنينا ال مختلفة
يتوىل أن قبل املهدي يدي بني تناظرا واليزيدّي الكسائي أن رووا ما ذلك ومن
، بَْحَراِنيَّ فقالوا البحرين إىل نََسبُوا «ِلَم منها: مسائل، جملة يف أشهر بأربعة الخالفة
أو القوم خري من «إن قولهم: يف تناظرهما ومنها ِحصِنّي»، فقالوا الحْصننْيِ إىل ونسبوا

العرب.27 إىل وتحاكمهما اإلجابة يف اختالفهما ثم زيٌد»، أو زيًدا بتًَة خريهم

.١٥/٣ للسيوطي والنظائر األشباه 25
الشنقيطي. كتب من الكتب دار يف خطية نسخة منه 26

.١٨/٣ والنظائر األشباه 27
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بيت يف «ُمَحِرًما» معنى يف الرشيد يدي بني واألصمعي الكسائي مناظرة ومثله
الراعي:

ْم��خ��ذُوال م��ث��َل��ُه أَر ف��ل��ْم َوَدَع��ا ُم��ْح��ِرًم��ا ال��خ��ل��ي��ف��َة ّع��ف��ان اب��َن ق��ت��ل��وا

األصمعي؛ تفسريه من فضحك بالحج، اإلحرام من ُمْحِرًما أن إىل الكسائي فذهب
كما دمه، يُِحلُّ شيئًا يأِت لم وذمته، اإلسالم ُحْرَمِة يف عثمان أن املعنى أن إىل وذهب

زيد: بن َعِدي قال

ِب��َك��َف��ْن يُ��م��تَّ��ع ل��م غ��اَدرُوُه ُم��ْح��ِرًم��ا ب��ل��ي��ل ك��س��رى ق��تَ��ل��وا

كثري.28 هذا مثل . األصمعيَّ الرشيد نرص وقد
الرشيد، عند واألصمعي الكسائي «اجتمع أنه: املجالس كتاب صاحب يروي كذلك

التَّْغَلبّي: ألُْفنون يوًما الكسائيُّ فأنشد بظعنه، ويظعنان بمقامه يقيمان معه وكانا

َج��َدِن وذا ولُ��ْق��م��انً��ا َس��ْخ��ل َغ��ِذيَّ إَرٍم وم��ن ع��اٍد م��ن ك��ن��ُت أن��ن��ي ل��و
��ن��ن ال��سَّ ع��ن ج��اُروا وال ��ُك��ون ال��سَّ أخ��ا ي��ه��وٍّل��ه م��ن ب��أِخ��ي��ِه��ْم َوق��ْوا ل��م��ا
ال��َح��َس��ن م��ن ��وءَ ال��سُّ يَ��ْج��ُزونِ��ن��ي ك��ي��َف أم ب��ف��ع��ِل��ِه��م ُس��وءَى ع��ام��ًرا ج��َزْوا أَنَّ��ى
ب��ال��ل��بَ��ن ُض��ن م��ا إذ أن��ٍف ري��َم��اَن ب��ه ال��َع��لُ��وُق تُ��ع��ط��ي م��ا يَ��نْ��ف��ُع ك��ي��ف أم

ذلك.29 يف وتجادال بالرفع األصمعي وقال بالنصب، أنف ِريماَن الكسائي قرأه
ابن أحمد األمري حرضة يف األعرابي ابن مع يحيى بن أحمد العباس أبو ويتجادل

الغريبة.30 األبيات من أبيات معاني يف األدب، أهل من جماعة وعنده َسْلم سعيد
يف طاهر بن هللا عبد بن محمد حرضة يف املربد مع ثعلب العباس أبو يتناظر كما

ِلَواذًا﴾.31 ِمنُكْم يتََسلَّلُون الَّذِيَن هللاُ يَْعَلَُم تعاىل:﴿َقْد قوله من «لواذًا» كلمة

إليهما. أرشت اللذين الكتابني يف القبيل هذا من كثرية أمثلة ترى 28

.٢٤ ص املخطوط مسلم أبي مجالس كتاب انظر 29
.٥٦ ص 30

.٦٠ ص 31
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من يقبل ال رجًال كان طاهر بن هللا عبد بن محمد أن الكتاب هذا صاحب ويروي
للمناظرة.32 والكوفيني البرصيني بني يجمع كان وأنه حقائقها، إال العلوم

ورواتهم، الكوفة علماء به فأحاط الجامع، بمسجد الجمعة شهد الُكميْت أن ويُْروَى
يسألهم.33 هو أخذ سؤالهم من فرغوا إذا حتى يسألونه، فجعلوا والطِِّرماح حماد فيهم
واسع مثقًفا كان فقد املأمون، سيما وال كثرية مناظرات مجالس للخلفاء وكان
كتابه يف طيفور روى وقد يناظر؛ كلها ويف العلوم من كثرية فروًعا يجيد الثقافة،

املجالس. من كثريًا بغداد» «تاريخ
من عليه يُدَخَل أن أمر قراره، بها وقّر بغداد دخل ملَّا املأمون «أن َرَوى: فقد
من له واختري … ومحادثته ملجالسته يختارهم جماعة العلم وأهل واملتكلمني الفقهاء
منهم حصل حتى طبقة من طبقة يختارهم زال فما رجل، مائة ملجالسته الفقهاء
أهل من قوم ى يسمَّ أن «وأمر املرييس».34 وبرش أحدهم داود أبي بن أحمد كان عرشة،

إلخ».35 الضحاك بن الحسني منهم جماعة له فذُِكَر ويؤامرونه؛ يجالسونه األدب
يديه بني تثار أن وهو بعيد، غرض إىل مجالسه من رمى املأمون أن يظهر بل
الخالف أوجه يف يفصل ثم وحججه، رأيه كلٍّ من فيسمع املختلفة؛ الدينية املسائل
أكثم: بن يحيى قال فقد خالٌف. بعُد يكون أال هذا من ورجا الحجج، هذه ضوء يف
بغداد، أهل من العلم وأهل الفقهاء وجوه له أجمع أن بغداد دخوله عند املأمون «أمرني
مسائل عن فسأل املأمون لهم وجلس وأحرضتهم، رجًال أربعني أعالمهم من له فاخرتت
أمر يف للنظر جعلناه الذي املجلس ذلك انقىض ا فلمَّ والعلم، الحديث فنون يف وأفاض
وإني … طوائف للنظر جعلناه الذي املجلس هذا كره محمد، أبا يا املأمون: قال الدين،
هذه الجتماع سببًا — إتمامه عىل وتأييده هللا بتوفيق — هذا مجلسنا يكون أن ألرجو
ا وإمَّ طوًعا، فينقاد ويثبت فيتبني شاٌك ا إمَّ للدين، وأصلح أرىض هو ما عىل الطوائف

كرًها».36 بالعدل فرُيَد معاند

.٦٨ ص 32

.١١٨ ص 33

.٥٧ ص طيفور 34

.٤٨ ص طيفور 35

بعدها. وما ٧٥ ص طيفور 36
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الخالف، مسائل يف النظر له علميًا مجمًعا مجلس يجعل أن يريد بهذا فهو
فيها يتنازع «محكمة» مجلسه يجعل أن أراد أخرى وبعبارة فيها؛ الفصل القول وله
تحكم ثم الديني، الرأي حول والنزاع العلماء، هم واملتنازع بحجته، يديل وكٌل الخصوم،
يذعن أن ويجب املادية، املسائل يف الحكم ينفذ كما حكمها، ينفذ أن فيجب املحكمة
املأموَن وفات املحكمة؛ به قضت ما إال برأي قائل يقول فال املحكمة، لحكم املتنازع
الحجة وأن القدر، بهذا السهولة من ليس العلمية واملناظرة الديني الجدل يف األمر أن
أنها ويظن بينة قوله عىل يقيم قد عامًلا وأن آخرون، بها يقتنع وال قوم بها يقتنع
من الباحثني أنظار إليها تتجه لم بينة إىل يوفق آخر عالم فإذا قال، فيما انحرصت
عىل تنفيذه الصواب من ليس مجلسه يف قيلت حجة عىل بناءً الحكم صدور وأن قبل،
يف لهم مما أكثر عليه والتدليل به واالقتناع الرأي يف الحرية من للناس وأن الغائبني،
الذي هو املأمون اتجهه الذي املوفق غري االتجاه هذا ولعل — املادية القضائية األمور
كما خالفه، بَمْن والتنكيل به، وإلزامهم القرآن، بخلق القول عىل الناس حمل يف ورَّطه

بيانه. سيأتي
معاوية، بلعن همَّ املأمون أن روى فقد أْكثَم؛ بن يحيى الصواب الرأَي هذا ملح وقد
املؤمنني، أمري «يا وقال: أكثم، بن يحيى فخالفه الناس، عىل يُْقرأ كتابًا بذلك يكتب وأن
وإن نفرة، لهم تكون أن تأمن وال خراسان، أهل سيما وال هذا تحتمل ال العامة إن
أنك لهم تظهر وال عليه، هم ما عىل الناس تدع أن والرأي عاقبتها، ما تُْدَر لم كانت
ثَُمامة ولكن التدبري». يف وأحرى للسياسة، أصلح ذلك فإن الفرق، من فرقة إىل تميل

العامة.37 شأن من املأمون عند ر وحقَّ يحيى رأي خالف أَرشس بن
العلمي؛ الرقي أسباب من كبريًا سببًا واملناظرات املجالس هذه كانت حال كل عىل
يظهروا حتى املسائل تصفية يف الجد عىل وحملتهم والنظر، للبحث العلماء حفزت فقد
هذا يف فيكون يفشلوا ال وحتى النظر، الدقيق الثقة الخبري مظهر املجالس هذه يف
هذا ملثل الطويلة العدة ويعدون النظر يطيلون العلماء كان عليهم؛ القضاء الفشل
عند املرييس وبرش أنا «اجتمعت قال: املتكلم، الكناني املكي العزيز عبد روى املوقف.
عن الكاذبة األحاديث ورد التشبيه نفي عىل اجتمعتما قد ولبرش: يل فقال املأمون،

.٩١ ص طيفور انظر 37
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(لبرش): — طويل حديث بعد — املكي قال … واإليمان الكفر يف فتكلما ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول
أكثر عندي ليس (برش): قال متناقضه؟ من القياس صحيح به تعرف شيئًا تذكر هل
لهذا أعددت التي املخبآت إحدى وهي املؤمنني، أمري يا عندي ولكن — قلت — هذا من

سنة».38 ثالثني نحو منذ املجلس

العلم: معاهد أهم من كذلك
اإلسكندرية يف فكان كثرية، مكتبات الفتح قبيل اإلسالمي العالم يف كان املكتبات:
هذه تحقيق مجال هنا وليس الفتح، عند بإحراقها العرب اتهم التي املشهورة مكتبتها
فيه. شك ال مما وهذا الفتح، قبيل مكتبة باإلسكندرية كان أنه نريده الذي فكل التهمة،
الرسيانية العلوم فيها تُعلَّم مدرسة خمسني نحو النهرين بني فيما يَان للُرسْ وكان
مكتبات. يتبعها املدارس هذه وكانت َونِصيِبني، وِقنِّْرسِين الرُّها مدرسة أشهر واليونانية،
فيها يُدَّرس وكان بجنديسابور، مدرسة أنشأ أنورشوان كرسى أن قبُل روينا وقد
كانا والعراق الجزيرة «إن «بروكلمن»: ويقول — فلسفة من به يتصل وما الطب
من كثري الرسيانية األديار يف وكان اليونانية، بالحضارة متأثرين اإلسكندرية أيام منذ
العلمية الدائرة محور هؤالء كان إذ وحدها؛ النرصانية اآلداب يف ال املرتجمة، الكتب
الدائرة محور هؤالء كان إذ وبقراط؛ وَجاَليْنُوس أِرْسطو ملؤلفات تراجم أيًضا ذلك يف
الفارسية اإلمرباطورية إىل اليونانية الثقافة نقلة الرسيان وكان العرص، ذلك يف العلمية
وقد العباسيني» أيام حتى االزدهار يف اليونانية البذرة هذه وأخذت … الساسانيني أيام
وهم الكتب بعض معهم يحملون كانوا واليونان مرص عىل حملتهم يف الفرس أن ذكروا

الغزو.39 من عائدون
يَْزدَجرْد.40 بها أتى الفارسية الكتب من خزانة بمرو كان أنه قبُل ونقلنا

بلغ الفرس ملوك إن الزيجات اختالف كتاب يف معرش أبو «قال النديم: بن وروى
من عليها وإشفاقهم الدهر، وجه عىل بقائها عىل وحرصهم العلوم، بصيانة عنايتهم من
وأبقاها األحداث، عىل أصربها املكاتب من لها اختاروا أن األرض، وآفات الجو أحداث

.٧٩ طيفور 38

.Libraries مادة الربيطانية املعارف دائرة 39

.١٨٠ ١/ص اإلسالم ضحى 40
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التُّوز، ى يُسمَّ ولحاؤه الخدنك، شجر لحاء والدروس، التعفن من وأبعدها الدهر، عىل
هذا زماننا قبل كان وملَّا … ذلك يف األمم من فيهم ومن والصني الهند أهل اقتدوا وبهم
طني من معقود أَزٍج عىل فيها فظهروا ناحية، املصنعة هذه من تهدمت كثرية بسنني
مودعة التوز، لحاء يف كلها مكتوبة األوائل، كتب من كثرية كتبًا فيه فوجدوا الشقيق،

القديمة.41 الفارسية بالكتابة األوائل علوم أصناف
يف هاهنا إىل أنفذ العميد بن الفضيل أبا أن باملشاهدة، أنا رأيت «والذي وقال:
وكانت صناديق يف املدينة سور يف بأصفهان أصيبت متقطعة كتبًا وأربعني نيف سنة

وغريه».42 يوحنا مثل الشأن هذا أهل فاستخرجها باليونانية،
خالد رأينا فقد األموي، العهد منذ العربية إىل تنقل لكتب أساًسا كانت الكتب هذه

ببعض.43 يأمر العزيز عبد بن وعمر الكتب، بعض بنقل يأمر معاوية بن يزيد بن
الدين؛ رجال وعن العرب عن العلماء يجمعها دينية وصحف كتب هناك كانت كما
العرب عن كتبها التي كتبه كانت ٧٠ سنة ُولَِد وقد العالء بن عمرو أبا أن ُرِوي فقد
كلها. فأحرقها تنسك أي تقرَّأ إنه ثم السقف، من قريب إىل له بيتًا مألت قد الفصحاء
إذا حتى واسعة، مكاتب ن يكوَّ كبريًا مبلًغا األموي العهد يف تبلغ لم الكتب هذه ولكن
وتبع الورق، صناعة وعظمت والرتجمة، التأليف حركة ونشطت العبايس العرص جاء
يتزودون واألدباء، للعلماء مباءة تتخذ لهم أمكنة ووجود الورِّاقني، حرفة ظهور ذلك

بالكتب. وذخرت املكتبات فكثرت العلم، منها
«بيت أو الحكمة»، «خزانة العرص ذلك يف خربها إلينا نقل مكتبة أكرب وكان
يعثر لم شديد، بغموض محوط البيت أو الخزانة هذه أن الغريب ومن الحكمة»،
وأين ومرصًدا؟ ومعهًدا مكتبة أو فقط مكتبة كان فهل قليلة، نتف عىل إال عنه الباحثون
األعمال؟ من به يقوم وماذا نظامه؟ وما املأمون؟ أو الرشيد أنشأه وهل مكانه؟ كان
أن نستطيع ما أيدينا إىل يصل وملَّا عنها، اإلجابة العسري من ونحوها األسئلة هذه كل

شافيًا. جوابًا منه نتخذ

.٢٤٠ ص الفهرست 41

.١٤١ ص الفهرست 42
و١٩٦. ١٥٩ ص اإلسالم فجر 43

425



اإلسالم ضحى

واها؛ وقَّ املأمون اها نمَّ ثم نواتها وضع — أوًال — الرشيد أنه فيظهر مؤسسها ا أمَّ
وجدها ملَّا القديمة الطبية الكتب ترجمة ماسوية بن يوحنا «وىلَّ الرشيد أن رووا فقد
أمينًا ووضعه سبيها وسبوا املسلمون افتتحها حني الروم بالد وسائر وعمورية، بأنقرة
ابن ذكره ما هذا من وأوضح يديه».44 بني يكتبون ُحذَّاًقا ُكتَّابًا له ورتب الرتجمة، عىل
ويف الرشيد».45 لهارون الحكمة خزانة يف «كان نوبخت بن الفضل سهل أبا أن النديم
والربامكة».46 واملأمون للرشيد الحكمة بيت يف ينسخ الشعوبي عالن «كان آخر موضع
كان وأنه الرشيد، عهد يف كانت الحكمة خزانة أن هذا من نستنتج أن نستطيع
عىل قدرة له رسياني، نرصاني ماسويه بن فيوحنا الثقافة، مختلفو علماء فيها يعمل
من «ينقل القفطي: قال كما — كان فاريس نوبخت وابن اليونانية؛ الكتب ترجمة
عىل وكتبه علمه يف ومعوَّله الفارسية، الحكمة كتب من يجده ما العربي إىل الفاريس
كانت الرشيد عهد يف وأنه األصل، فاريس نسابة راوية الشعوبي وعالن الفرس»؛ كتب
اليونانية الكتب تنسخ كانت وفيه وأعوان، رئيس وله كتب فيه مكانًا الحكمة خزانة

وترتجم. والفارسية
أشد، العقلية والعلوم الفلسفة يف رغبته أن رأينا املأمون، عرص إىل بعُد انتقلنا فإذا
كان املأمون «أن النديم: ابن روى الحكمة. بيت يف العمل اتساع ذلك وتبع أقوى؛ وميله
يسأله الروم ملك إىل فكتب املأمون، عليه استظهر وقد مراسالت، الروم ملك وبني بينه
ذلك إىل فأجاب الروم، ببلد املدخرة املخزونة القديمة العلوم من يختار ما إنفاذ يف اإلذن
وسلًما البطريق، وابن مطر، بن الحجاج منهم جماعة لذلك املأمون فأخرج امتناع، بعد
أمرهم إليه حملوه ا فلمَّ اختاروا، ما وجدوا مما فأخذوا وغريهم، الحكمة، بيت صاحب

الروم».47 بلد إىل نفذ ممن مساويه بن يوحنا إن ِقيَل وقد ُفنقل؛ بنقله
الحكمة، خزائن عىل كاتبًا وجعله هارون: بن سهل عىل الكالم عند نباتة ابن وقال
هادن ملَّا املأمون أن وذلك قربص، جزيرة من للمأمون نُِقلَت التي الفالسفة كتب وهي
يف عندهم مجموعة وكانت اليونان، كتب خزانة يطلب إليه أرسل الجزيرة هذه صاحب

.٣٨٠ ص الحكماء أخبار 44
.٢٨٤ ص الفهرست 45
.١٠٥ ص الفهرست 46
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هارون بن سهل وجعل املأمون، بها واغتبط إليه فأرسلها … أحد عليه يظهر ال بيت
الكتب إلحضار القسطنطينية إىل بعثة أرسل املأمون أن هذا من ويستنتج لها»48 خازنًا
لم ِسْ وهو الحكمة، بيت صاحب البعثة أفراد بني كان وأنه وفلسفية، طبية من اليونانية
بعض وُعِني ٣٣٦م، سنة أنشئت كبرية مكتبة القسطنطينية يف كان أنه ومعروف —
فيها ما بعض بعضهم وأحرق مجلد، ألف مائة نحو فيها ما بلغ حتى بتوسيعها امللوك
وكانت نطاقها، واتسع بعده، جددت ولكنها الديني، ملذهبه انتصاًرا الدينية؛ الكتب من
مرشفني كانا هارون بن وسهل سلًما أن يستنتج كما — بالكتب زاخرة املأمون عرص يف
ابن نص من ويظهر متعاقبني. أو اختصاص، دائرة ولكل متعارصين، ا إمَّ الخزانة، عىل
سهل وأن خزانة، الكتب من مجموعة كل خزائن، مجموعة كان الحكمة بيت أن نباتة
يغلب كذلك — القسطنطينية بعثة أحرضته الذي القسم عىل مرشًفا كان هارون بن
فإنا أخرى، يف أفردت قد املأمون وكتب خزانة، يف أفردت قد الرشيد كتب أن الظن عىل

الرشيد.49 خزانة وأحيانًا املأمون خزانة أحيانًا يستعمل النديم ابن نرى
والقفطي، النديم كابن الحكمة، بيت اسم العلماء يستعمل فأحيانًا االسم، ا وأمَّ
يخزن الذي املوضع اسم وهي معروفة كلمة فالخزانة كياقوت؛ الحكمة خزانة وأحيانًا
َلُكْم أُقوُل و﴿َوالَ َخَزاِئنُُه﴾ ِعنَدنَا إِالَّ ءٍ َيشْ ن مَّ ﴿َوإِن الكريم: القرآن ويف اليشء، فيه
وقد — الكتب فيه حفظت الذي املكان عىل للداللة؛ فاستعملوه ِهللا﴾ َخَزاِئُن نِدي ِعْ
أراد الجاحظ أن ُروي فقد كثريًا؛ العرص هذا يف ذلك عىل للداللة خزانة كلمة استعملت
ابن له فقال سيبويه، كتاب املعتصم وزير الزيات امللك عبد بن محمد إىل يهدي أن
ذلك، ظننت ما الجاحظ: فقال الكتاب؟ هذا من خالية خزانتنا أن ظننت أَو الزيات:
نفسه يعني — الجاحظ بحر بن عمرو وتهذيب الكسائي ومقابلة الفراء، بخط ولكنها

فأخذها.50 —
املباحة «واملواضع التجار حوانيت عىل وأطلقوه الدار يف فاستعملوه البيت ا وأمَّ

دخولها». أهلها ويبيح األشياء فيها تباع التي

.١٣٢ ص العيون رسح 48
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فال الدولة، مال فيه يُْحَفظ الذي املكان عىل املال بيت العرص هذا يف أطلقوا وقد
— الكتب فيه ُحِفظَت الذي املكان عىل الحكمة» «بيت كذلك أطلقوا قد يكونوا أن يبعد
خزانة أطلقوا أنهم فالظاهر فلسفة، يرادف فيما استعملوها فقد «الحكمة» كلمة ا أمَّ
ليست أكثرها أو كلها ألن الكتب؛ هذه من املجموعة مكان عىل الحكمة وبيت الحكمة
كتب هذه وأكثر األخرى، األمم عن بنقلها ُعِني التي الكتب من بل الدينية، الكتب من
من نقل أنه ينقل النديم فابن واآلثار؛ التحف من يشء فيها كان وإن حكمة، أو فلسفة

الحبيش. الخط املأمون خزانة
مكتبة بها يتصل كبرية جامعة كان الحكمة بيت أن فزعم بعضهم بالغ وقد
كانت أنها عليه يدل ما وكل ذلك، يؤيد ما النصوص من أيدينا بني وليس ومرصد،
إلينا ينقل لم إذ خارجي؛ مكان يف ال الخليفة بقرص ملحقة أنها والغالب مكتبة،
هذا يفعلوا أن الخلفاء اعتاد وقد للمكتبة، خاص بناء عن خرب بغداد تخطيط يف
باهلل العزيز الفاطمي الخليفة قرص ويف مكتبة، قرطبة قرص يف فكان قصورهم، يف
قرصه، يف باهلل املعتضد الخليفة يصنعه أن أراد ما املقريزي عن قبل ونقلنا مكتبة:51
املأمون «أن األدباء طبقات يف األنباري ابن رواه بما — ذلك عىل — يستأنس وربما
له تفرد أن فأمر العرب؛ من سمع وما النحو أصول به يجمع ما يؤلف أن الَفّراء أمر
يتعلق ال حتى إليه؛ يحتاج بما للقيام وخدًما جواري بها ووكَّل الدار، حجر من حجرة
فكان واملنفقني، األمناء وألزمه الورَّاقني له وصريَّ … يشء إىل نفسه تتشوق وال قلبه،
يف فرغ أن فبعد الخزائن؛ يف بكتبه املأمون وأمر الحدود، صنف حتى يكتبون الورَّاقون

الناس».52 إىل خرج ذلك
وبرتجمتها الشعوبي، عالن يفعل كان كما الكتب بنسخ تقوم كانت املكتبة هذه وأن
للمرتجمني رئيس فيها وكان نوبخت، وابن ماسوية بن يوحنا يفعل كان كما العربية إىل
النديم: ابن فيقول ُمجلِّدون فيها كان وكما وأعوان، مدير لها كان كما ومساعدون،
أن نستطيع ما كل وهذا للمأمون»53 الحكمة خزانة يف يُجلِّد كان الَحِريش أبي ابن «إن

أيدينا. بني التي النصوص من نفهمه

.٤٠٨/١ املقريزي 51
الكتاب. هذا من ٦٦ ص كذلك وانظر ١٢٧ األدباء طبقات 52

.١٠ ص الفهرست 53
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ه نصُّ ذلك عىل يدل كما عنها، َونَقَل النديم ابن عهد إىل ظلت فقد تاريخها ا وأمَّ
رسالة يف جاء وقد ٣٧٧هـ. سنة كتابه كتب وقد الحبيش، الخط صورة عنها النقل يف
التي السوداء توفيق أنا منصور؟ بن عيل يا أنا َمْن «أتدري جارية: لسان عىل الغفران
وكنت الخازن، عيل بن محمد منصور أبي زمان عىل ببغداد العلم دار يف تخدم كانت

أوغريها؟ الحكمة بيت هي هذه العلم دار فهل النساخ»،54 إىل الكتب أُخرج
الحكمة دار مكتبة هي عامة مكتبة أول «كانت اإلسالمية: املعارف دائرة يف وجاء
اإلمرباطورية من اليونانية الكتب لها وجمع بغداد، يف (كذا) املأمون أنشأها التي (كذا)
بها اشتغل التي العلوم كل تحوي املكتبة وكانت العربية، إىل مَت وتُرِجْ البيزنطية،

٦٥٦هـ».55 سنة التتار مجيء إىل ظلت وقد — العرب

فيقول خاصة، مكتبات لهم فكانت واألدباء العلماء من األغنياءُ واألمراءَ الخلفاءَ قلَّد وقد
ابن ويقول سماعه»56 وكلها العرب لغات من جزء ألف املوصيل إلسحاق «رأيت ثعلب:
يف بالتقدُّم ذُِكَر َمْن كل يكيدان شاكر بن موىس ابنا وأحمد محمد «كان أصيبعة: أبي
فأخذا داره إىل ها ووجِّ املتوكل، رضبه حتى (الفيلسوف) الكندي عىل فدبَّرا … معرفة

(الكندية)».57 يت ُسمِّ خزانة يف وأفراداها بأرسها كتبه

للتعليم مرحلة هناك فليس معينة، للتعليم مراحل هناك تكن لم أنه يل يظهر والذي
أو بالُكتّاب تبتدئ واحدة مرحلة هناك إنما وهكذا؛ للثانوي ومرحلة االبتدائي، أو األوَّيل
املتعلمني من أن األمر غاية املسجد؛ يف َحْلقة له تكون بأن وتنتهي الخاصني، باملعلمني
فمن ربعه أو الطريق نصف يف يقفون وآخرون هم، ما وقليل املرحلة هذه يُتم َمْن
ويحسن القرآن من يتيرس ما ويحفظ ويكتب، يقرأ حتى املكتب يف يتعلم َمْن الناس

.٧٣ ص الغفران رسالة 54

العلمي املجتمع مجلة يف ومقالة املوضوع، هذا يف كامل ملراد رسالة أيًضا البحث هذا يف انظر 55
بهما. استعنا وقد ١٩٢٧ سنة بدمشق

.٩٢/١ خلكان ابن 56
.٢٠٧/١ أصيبعة أبي ابن 57
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يأخذ الشيوخ يلزم َمْن ومنهم تجارة؛ أو صناعة من عمل إىل ينرصف ثم دينه، أمور
حلقة. له فيُحلِّق يكتمل حتى بلد، إىل بلد من بل شيخ، إىل شيخ من وينتقل عنهم،

فيه يُقتَرص أحيانًا الُكتَّاب فنرى األمة، عليه تسري خاص منهج هناك يكن لم كما
اللغة يعلِّمون أحيانًا الكتاتيب يف املعلمني ونرى القرآن، وتعليم والكتابة القراءة عىل
يكثرون الرأي أصحاب من فالفقهاء طريقته: له ذلك بعد شيخ وكل والعروض، والنحو
الحوادث؛ من يقع لم فيما حتى األسئلة ويبيحون الفروض، وفرض املسائل تفريغ من
من حلقات الكبري املسجد ويف وهكذا. يجيزونه وال ذلك عن يمتنعون الحديث وأصحاب
للمتعلمني، حلقة وثالثة نحو، حلقة وبجانبها فقه، حلقة هذه األلوان: مختلفة الدروس
حرٌّ واملتعلم وهكذا. للحديث وسادسة األخبار، لرواية وخامسة الشعر، إلنشاد ورابعة
شيخ أو آخر علم إىل انتقل شيخ علم أتمِّ فإذا شيخ، أي وإىل حلقة، أية إىل يذهب أن

وهكذا. فيفعل، فقيًها يكون أن ناصح فينصحه الكالم يف يتخصص وقد آخر،
يشء ميزانيتها يف وليس مالها، من عليه الدولة تنفق ال ، حرٌّ التعليم أن ذلك وسبب
ويف العلماء، من بهم اتصل مَلْن واألغنياء واألمراء الخلفاء يمنحه ما إال بالتعليم، خاص
بزندقة أحد يتهم أن إال معلم، مراقبة أو منهج وضع يف ل تدخُّ للدولة ليس ذلك مقابل
يدفع فقد الخاص، حسابهم عىل ويعلِّمون يتعلمون والعلماء فالطلبة أحيانًا. فتتدخل
قال: اج الَزجَّ حدث فقد د املربِّ عن ُحِكي كالذي منه، يتعلم ما عىل للشيخ أجًرا الطالب
قدرها؛ عىل إال بأجرة يُعلِّم وال مجانًا اليُعلِّم وكان لتعلمه، د املربِّ فلزمت النحو «اشتهيت
ودانقان درهم يوم كل يف وكسبي الزجاج، أخرط قلت: صناعتك؟ يشء أي يل: فقال
لك وأرشط درهًما، يوم كل أعطيك وأنا تعليمي، يف تبالغ أن وأريد ونصف، درهم أو
إليه. احتجت أو التعليم عن استغنيت بيننا، الدهر يفرَّق أن إىل أبًدا، إياه أعطيك أن
حتى العلم يف فينصحني الدرهم وأعطيه ذلك، مع أموره يف أخدمه وكنت فلزمته قال
ألوالدهم، نحويًا ُمعلًِّما يلتمسون اة َ الرصَّ من مازمة بني بعض كتاب فجاءه استقللت،
ثالثني شهر كل يف إليه وأنفذ أعلمهم فكنت فخرجت فأسماني، لهم أسمني له فقلت

عليه».58 أقدر بما ذلك بعد وأزيده درهًما،
حدَّث كالذي الدينية، العلوم يف ذلك كان ما وأكثر الثواب، ابتغاء امُلعلِّم يعلِّم وقد
فإني واحدة، مرة إال أجًرا قط علم عىل أخذت «ما قال: الفقيه، املحدِّث الَحْربي إبراهيم

.٤٧/١ األدباء معجم 58
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للغالم فقال فأجبته، مسألة عن فسألني فلًسا، إال قرياًطا له فوزنت ال بقَّ عىل وقفت
فلًسا».59 فزادني شيئًا، تنقصه وال بقرياط أعطه

ويعلِّم بزاًزا كان حنيفة، كأبي حسبة ويعلم آخر باب من يتكسب امُلعلِّم يكون وقد
وهكذا. املسجد يف

يقتات ما يجد أن هو استطاع متى شاء، َمْن لكل مفتوًحا التعلُّم باب كان كذلك
كان فقد العتاهية كأبي فقرية، طبقات من والعلماء األدباء من كثري نبغ ولهذا به؛
وكان بمرص، العاص بن عمرو جامع يف بالجرة الناس يسقي تمام أبو وكان خزَّاًفا،
أبي حلقة إىل ويذهب ار القصَّ من يهرب وكان اًرا، قصَّ صباه يف القايض يوسف أبو

كثرية. هذا وأمثال حنيفة،
امتحان، بعد الدراسة أتم َمْن يمنحها علمية درجات — أيًضا — هناك تكن ولم
نفسه من آنس فَمْن ومتعلمني، علماء من به املحيط الرأي امتحان االمتحان كان إنما
وتجيبههم ومناقشتهم العلماء لجدال وتعرَّض جلس املعلِّم مجلس يجلس أن عىل القدرة
عطاء بن واصل فرتى والجاهلني؛ املتطفلني من العلماء لحماية يكفي ما هذا يف وكان
يقرر أن عىل القدرة نفسه من وشعر الرأي يف خالفه ملَّا البرصي الحسن مجلس يعتزل
فلم فقهية مسألة عن سائل فسأله حلقة، حلَّق سيف وأبو حلقة؛ له فأنشأ مذهبه
ذلك فنرتك ومزاياه عيوبه له النظام وهذا حنيفة.60 أبي حلقة إىل فعاد جوابها يعرف

الرتبية. لعلماء

املتعلِّم، إليه يرمي الذي الغرض باختالف مختلفة كانت أنها فيظهر التعليم مناهج ا أمَّ
وكالهما محدثًا يكون أن أراد َمْن منهج غري «كاتبًا» ليكون نفسه أعد َمْن فمنهج
أن الُكتَّاب منهج يضع الكاتب الحميد فعبد فيلسوًفا؛ أو طبيبًا يكون أن أراد َمْن غري
العرب أيام ويعرفوا األشعار ويرووا الخط ويجيدوا والفرائض، هللا كتاب بعلم يبدءوا
يدل ما الُكتَّاب، نقد يف الجاحظ قول من ويؤخذ الحساب؛ ويتعلموا وتاريخهم والعجم
وعهد بُزْرِجْمهر، أمثال ومعرفة العلم وُمَلح الجيد، الكالم حفظ كان منهجهم أن عىل

.٤٠/١ األدباء معجم 59

للكردي. حنيفة أبي مناقب 60
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ودمنة كليلة وِحكم َمْزَدك، كتاب وقراءة املقفع، ابن وأدب الحميد، عبد ورسائل أردشري
وأمثالها.

األشعار من يه يُروِّ أن الكسائي من فيطلب األمني البنه التعليم منهج الرشيد ويضع
والهند. الفرس بآداب ويذاكره األخالق، ملحاسن أجمعها األحاديث ومن أعفها،

العود، عىل الرضب يعرف أن األديب، برنامج أن سهل بن للحسن قول من ويؤخذ
ويعرف والفروسية والهندسة الطب من شيئًا ويعرف والصولجان، الشطرنج ولعب

املجالس. ومحارضات السمر أحاديث ويتعلم الناس، وأيام والنسب، الشعر
حلقات إىل ذهبوا ثم املكاتب، إىل أوًال ذهبوا أنهم العلماء من كثري تراجم يف ونرى
وتفسري الحديث يأخذ َمْن ومنهم الشعر، يتعلم َمْن فمنهم ميولهم؛ حسب الدروس
حتى شيًخا فيالزم األشياء، هذه بني يجمع كان منهم وكثري الكالم؛ ومنهم القرآن،
مرتوكة متشعبة مختلفة املناهج كانت وهكذا أخرى، حلقة إىل ل يتحوَّ ثم علمه، يأخذ

امُلعلِّم. ورأي الطالب الختيار
إىل قطر ومن بلد، إىل بلد من العلماء رحلة الباب بهذا ويتصل العلماء: رحلة
إذ السفر يف ما مع وفقر، وغناء مشقة من يعرتضهم ما مبالني غري العلم، طلب يف قطر
هذا يمثل ما خري ولعل العذاب، من قطعة — عنه وا عربَّ كما — جعلته صعاب، من ذاك
يفتحها أحًدا أجد فلم هللا كتاب من آية أعيتني «لو قال: إذ الدرداء، أبي عن ُرِوي ما

إليه».61 لرحلت الِغَماد بَربْك رجل إال عيلَّ
بعريًا فابتاع ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب من رجل عن حديث بلغه هللا عبد بن وجابر
الحرضمي: هللا ُعبَيد بن بُْرس ويقول الشام.62 قدم حتى شهًرا، سار ثم رحله، عليه فشدَّ
مرسوق «وكان ألسمع».63 الواحد الحديث يف األمصار من املرص إىل ألركب كنت «إن

إذ يرضب كان اليمن بأقىص موضع وهو بالكرس، غريه وقال الباء، بفتح عياض ضبطه الغماد برك 61
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول قاال واملقداد معاذ بن سعد أن الحديث ففي إليه، الوصول وصعوبة البعد يف مثًال ذاك

لقصدناه. الغماد برك بنا قصدت ولو لخضناه، البحر بنا اعرتضت لو
.٩٣/١ العلم بيان جامع 62

.٩٥ ص 63
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من سافر رجًال أن «لو الشعبي: وقال حرف»64 يف يرحل سعيد وأبو حرف، يف يرحل
ضاع».65 سفره أن رأيت ما حكمة كلمة ليسمع اليمن أقىص إىل الشام أقىص

إىل الحديث علماء ورحل واألدب، اللغة يقيدون البادية إىل اللغة علماء رحل وهكذا
يأخذون اإلسالمية اململكة نواحي إىل األدباء ورحل الحديث، يقيدون املختلفة األمصار
اليونانية الكتب طلب يف وغريها القسطنطينية إىل الفلسفة طالب ورحل أدبائها، عن

العلم. فروع من فرع كل يف الشأن وكذلك — للرتجمة
واألصمعي، األنصاري، زيد وأبو العالء، بن عمرو وأبو أحمد، بن فالخليل
يسمعون. ما ويقيدون واألدب، اللغة منهم ويسمعون البادية إىل يرحلون والكسائي

عند الصحابة أن ذلك عناء؛ عىل وأصربهم لرحيل، الناس أنشط املحدِّثون وكان
مرص، سكن وَمْن العراق، سكن وَمْن فارس، سكن َمْن فمنهم األمصار، يف تفرقوا الفتح
هللا رسول عن حديثًا يحملون هؤالء كل وكان املغرب؛ سكن وَمْن الشام، سكن وَمْن
تُْعَرُف ال الحديث من طائفة مرص كل يف فكان بعدهم، وَمْن التابعون عنهم أخذه ملسو هيلع هللا ىلص
ويجمعون أهلها، عن األحاديث يأخذون الرحلة يف العلماء فجدَّ األخرى، األمصار يف
— فمثًال — مشقة كل ويسهل عقبة، كل يذلل الديني باعثهم وكان منها، تفرَّق ما
ثماٍن ابن وهو املرشق إىل رحل النشأة، األندليس األصل، الرببري الليثي يحيى بن يحيى
من فسمع مكة إىل ورحل املدينة، يف املوطأ أنس بن مالك من فسمع سنة، وعرشين
وعبد وهب، بن هللا وعبد سعد، بن الليث من فسمع مرص إىل ورحل عيينة، بن سفيان
إىل ورحل بنيسابور كان الصحيح صاحب الحجاج بن ومسلم — القاسم66 بن الرحمن
رحل الصحيح صاحب والبخاري بنيسابور.67 ومات ومرص والشام والعراق الحجاز
العراق ومدن والجبال بخراسان وكتب األمصار، محدِّثي أكثر إىل الحديث طلب يف

أهلها.68 إليه واجتمع بغداد وقدم ومرص، والشام والحجاز
اليونانية الكتب إلحضار القسطنطينية إىل بعثة يرسل املأمون رأينا الفلسفة ويف

قربص. وإىل صقلية، إىل أرسل أنه أخرى رواية ويف وترجمتها،

.٩٤ ص العلم بيان جامع 64

.٩٥ ص 65

.٣٢١/٢ خلكان ابن 66

.١٣٣/٢ خلكان ابن 67

.٦٤٩/١ خلكان ابن 68
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ثم اليونان تعلُّم وأجاد الروم، بالد إىل ذهب إسحق69 بن حنني أن قبُل ورأينا
يجمع واإلسكندرية الشام إىل وسافر العراق، نواحي يف رحل وأنه البرصة، إىل عاد
عنفوان يف كان ملَّا البلخي سهل بن أحمد زيد أبا «أن ياقوت ويروي النادرة. الكتب
يدي بني ويجثو العراق، أرض إىل ويدخل (بلخ) من يسافر أن إىل نفسه دعته شبابه،
سنني ثماني بها وأقام الحاج، مع راجًال إليها ه فتوجَّ العلوم؛ منهم ويقتبس العلماء،
إسحق بن يعقوب يوسف ألبي وتتلمذ واألعيان، الكبار ولقي لها، املتاخمة البالد فطوفَّ
علم أرسار عىل وهجم الفلسفة، علم يف ق وتعمَّ جمة، علوًما عنده من ل وحصَّ الكندي،

الدين».70 أصول عن وبحث والطبائع، الطب علوم يف وبرز والهيئة، التنجيم
العلماء انتقال سهولة يف اإلسالمية اململكة كانت وهكذا كثرية، ذلك عىل واألمثلة
فإذا املرشق يف العالم فرتى بيادقها، وهم شطرنج رقعة كأنها مكان، إىل فيها مكان من
يف يفتُّ وال فقر، يعوقهم ال والشام؛ بمرص هو إذا العراق يف هو وفيما األندلس، يف هو
إذ وأمواجها؛ والبحار وحرها، الصحراء عليهم سواءً وأخطاره، الطريق صعوبة عزمهم
هذا — شهيًدا مات سبيله يف مات فَمْن جهاد، العلم طلب أن اعتقاد نفوسهم يف تغلغل
سواءً لذاته، فيه ويرغب لذاته، يُْقَصُد وسيلة، ال مقصًدا أصبح كثري عند العلم أن إىل
كيف واصل بن ملنذر قيل العالء: بن عمرو أبو قال موتًا، أو وحياة فقًرا، أو غنى أنتج
تتنعم أسماًعا لها أن أعضائي فتودُّ أسمعه لم منه للحرف أسمع قال: لألدب؟ شهوتك
لها وليس ولدها املضلة املرأة طلب قال: له؟ طلبك وكيف قيل: اآلذان. تنعمت ما مثل
املال.71 يف لذاته بلوغ عىل املمنوع املجوع حرص قال: عليه؟ حرصك وكيف قيل: غريه.

بعدها. وما ٢٨٣/١ اإلسالم ضحى 69

.١٤٥/١ األدباء معجم 70

.١٩/١ األدباء معجم 71
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الثالث الفصل

العقلية احلياة مراكز

املختلفة األمصار يف العلمية الحركة نشأة اإلسالم»1 «فجر من األول الجزء يف ذكرنا
ذلك يف العقلية الحياة مراكز أهم أن وذكرنا األموي، العرص آخر إىل اإلسالم بدء يف
وتتبعنا ومرص؛ والشام والكوفة) (البرصة والعراق واملدينة) (مكة الحجاز كانت العرص
التي والفنية العلمية والنواحي علماء، من فيها نبغ وما علم من فيها دار ما إيجاز يف
العرص يف بعينها العقلية املراكز هي املراكز هذه ظلت وقد مرص، كل عىل تغلب كانت
أصبحت وقد واألندلس املنصور، أنشأها وقد العراق، يف بغداد إال عليها يزد لم العبايس،
الحركة وصف يف فلنستمر الثقافة؛ مراكز من هاًما مركًزا عليها األمويني باستيالء
أن — هللا أقدرنا إن — نيتنا ففي األندلس، يف الكالم ونرجئ األمصار، هذه يف العلمية

اإلسالم». «ضحى من خاًصا جزءًا لها نفرد
سريها سائرة العبايس العرص يف واملدينة مكة يف العلمية الحركة ظّلَت الحجاز:2
والفقه الحديث، واملدينة مكة مدرستي عن ُعِرَف ما أكثر كان قد — األموي العرص يف

الحركة. هذه فاستمرت والحديث، الكتاب عىل مبنيًا
َمن التابعني من اشتهر فقد طبقة، عن طبقة العلم يتلقون العلماء ظل مكة ففي
أخرى طبقة بعدهم وجاء وغريهما، َربَاح أبي بن وعطاء جرب، بن ُمجاهد مكة علماء
بمكة الناس يفتي وكان الحديث، كثري ثبتًا ثقة وكان دينار، بن عمرو منها اشتهر

بعدها. وما ٢٠٠ ص انظر 1
عىل الكالم إىل تفصيلها مرجئني مراكزها، يف العلمية الحركة وصف يف الكالم نوجز أن هنا رأينا 2

علم. كل عن والتُحدُّث العلوم نشأة
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ابن هللا عبد مكة يف الناس إفتاء يف وخلفه ١٢٦ سنة مات وقد ومحدثًا، فقيًها فكان
التي هي وهذه أخرى، طبقة الطبقة هذه بعد وجاء ١٣٢؛ سنة نحو مات وقد أبينَِجيح،
رومي وهو ُجريَح، بن العزيز عبد بن امللك عبد وأشهرهم العبايس، العرص يف عاشت
أبي بن بكرة أبي من طلب «أنه فروى «الواقدي» َلَمزه جّدا، الحديث كثري كان األصل،
عليه، قرأها وما إليه، بها بعث ثم حديث ألف له فكتَب سنُن، أحاديث له يكتب أن َسربة
املؤلفني أول من وهو سربة»؛3 أبي بن بكر أبو ثنا حدَّ ويقول: ذلك بعد يحدَّث كان ثم
مكة، مدرسة أعالم من َعلما كان فقد حال كل وعىل — أولهم بعضهم وعّده الحديث، يف
١٥٠هـ.4 سنة ومات وكثريون، ُعيَيْنة بن وسفيان الثوري وسفيان األْوَزاِعيُّ عنه تلقى
كان امُلحدِّثني، أشهر من وكان ُعيَيْنة، بن سفيان تليه التي الطبقة من واشتهر
بن وأحمد الشافعي عنه أخذ وقد ،١٩٨ سنة مات وبها مكة إىل انتقل ثم األصل، كويف
لوال الشافعي: قال وفيه وغريهم، القايض أكثم بن ويحيى إسحاق بن ومحمد حنبل

حديث. آالف سبعة نحو حديثه وكان الحجاز؛ عْلم لذهب عيينة وابن مالك
من أصله وكان َّد، الزُها مشاهري أحد ِعيَاض، بن الُفَضيْل سفيان طبقة ومن
وظل الحرم، شيخ ب يَلقَّ وكان بها، وأقام مكة إىل رحل ثم الكوفة إىل ورحل أِبيَوْرد،

كثريون. عنه وأخذ الحديث كثري وكان ١٨٧هـ، سنة مات أن إىل بها
يف نبغ اإلسالم فجر يف ذكرنا َمْن فبعد كذلك، مدرستها فاستمرت املدينة ا وأمَّ
أرشاف وحوله املسجد يف يجلس وكان املدينة، أهل فقيه كان الرأي، ربيعة املدينة
تالميذه وأشهر الَقطَّان، بن ويحيى سعد بن الليث عنه أخذ وقد عنه، يأخذون املدينة
.١٣٦ سنة تُويف ربيعة؛ مات منذ الفقه حالوة ذهبت مالك: فيه قال وقد أنس، بن مالك
الكالم عند مدرسته يف الكالم وسيأتي أنس، بن مالك باملدينة العلم إمامة يف وخلفه

الترشيع. يف
عمر بن محمد العلم من آخر نحٍو يف العلماء من العرص هذا يف باملدينة نبغ وقد
يف الناس وباختالف والفتوح والسرية باملغازي عامًلا «فكان املؤرخني شيخ الواقدي
التاريخ أسس من أساًسا ُعدَّ مما — الكثرية الكتب ذلك يف وألَّف واألحكام» الحديث

.٣٦١/٥ سعد ابن طبقات 3

التهذيب تهذيب وخالصة والتهذيب خلكان وابن سعد ابن عىل واملدينة مكة علماء يف الكالم يف اعتمدنا 4
حجر. البن
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ومعرفة بها، اإلسالمية اآلثار تعرُّف يف املدينة زيارته عند به الرشيد استعان وقد —
العراق. إىل بعُد رحلته يف سببًا وقتذاك وبالربامكة به اتصاله وكان مشاهدها،

وخاصة املصادر، أكثر من واملدينة مكة يف الحجاز مدرستا كانت حال كل عىل
وسري، أخبار من بذلك يتصل وما فقه، من عليه ينبني وما بالحديث، يتعلق فيما
من الصحابة منبت وكالهما، ُمَهاَجُره، واملدينة ملسو هيلع هللا ىلص النبي منشأ مكة ألن طبيعي؛ وذلك
أقوال من سمعوا وما رأوا ما وحكوا عنه، ثوا وحدَّ النبي عارشوا وأنصار، مهاجرين

بعدهم. أتى َمْن عنهم ونقل سمعوا، ما عنهم التابعون وتناقل وأفعال،
واملدينة، مكة بعلماء اإلسالمي العالم اتصال يف سببًا الدائمة الحج حركة كانت وقد
بالدهم إىل ويرجعون ويروونهم، عنهم يروون بعلمائهما، فيجتمعون فرصته ينتهزون

ذلك. عىل دليل واإلخباريني املحدثني وتراجم وا، تلقُّ ما وينرشون أخذوا ما يحملون

— والُفكاهة الغناء أعني األموي، العرص يف الحجاز بها اشتهر التي األخرى الناحية ا أمَّ
العبايس، العرص بدء يف كذلك استمر فقد — اإلسالم فجر يف أسبابها رشحنا التي وهي
بن أحمد أن األغاني صاحب فيحدثنا العراق؛ إىل مغنني يُْصِدر الحجاز نرى ظلنا فقد
بالعراق الشهرية املغنية َدنَانري وأن الرشيد،5 عىل قدم مغنيًا حجازيًا أبوه كان َصَدقة
الذي الحجازيني مع قدم كان املغنني أحد املكِّي يحيى وأن املدينة،6 من أصلها كان
وأن مكة،8 من قريش أصله املغني جامع ابن وأن خالفته،7 أول يف املهدي عىل قدموا

فغنَّاه.9 خالفته يف املهدي عىل وقدم املدينة، أهل من مغنيًا كان حوراء يزيد
الدولة يف بينًا ضعًفا يضعف أخذ الحجاز يف الفن ازدهار أن يل يظهر ولكن
إال يكونوا لم العباسيني من األوىل األيام يف العراق عىل الواردين هؤالء وأن العباسية،

أرى: فيما أهمها أمور؛ ذلك وسبب األموي، العرص يف االزدهار بقايا

.١٣٨/١٩ أغاني 5
.١٣٧/١٦ 6

.١٨/٦ 7

.٨٠/٦ 8

.٧٣/٣ 9
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هللا عبد بن محمد مع املنصور جعفر أبي عىل خرجوا قد الحجازيني أن (١)
وشدَّد بالحجازيني املنصور نكَّل هللا عبد بن محمد وُقتل انهزموا ا فلمَّ الحسن، ابن
يُوِدي — شك غري من — والفقر الفقر، يف الحجازيون فوقع املال؛ ومنعهم عليهم
طلب عىل الناس حمل يف كافيًا كان الديني الحديث علم كان ولنئ والّفنانني؛ بالفن
فالفقر وطرب، ترف فمظهر الغناء ا أمَّ وجوع: فقر من أصابهم مهما الديني العلم
قريش يف فرَّق وحج، الخالفة ويل ملَّا املهدي «أن األغاني: يف جاء يميته؛ والجوع يحجزه
بعد أحوالهم فحسنت َسِنيَّة، صالت ووصلهم عظيمة، أمواًال الناس وسائر واألنصار

حسن».10 بن هللا عبد بن محمد مع لترسحهم أبيه أيام يف الناس أصاب جهد
انحرصت وملَّا — أبَنّا كما — النزعة عربية كانت األموية الدولة أن وهو آخر: وسبب
وكان والرتف، اللهو إىل القرشيني من عداهم َمْن ِفتْياُن انرصف األموي البيت يف الخالفة
السياسة يف يفكروا أال يف ورغبة لرشهم، اتقاءً ونحوه باملال ذلك عىل يعينونهم األمويني
العراق، يف ودولتهم للفرس، والجاه واملال الغنى كان العباسيون جاء ا فلمَّ وشئونها؛
وُحْظوة غريهم، من عدًدا أقل العرب فجنُد وجزيرتهم، العرب قيمة ضعف ذلك وتبع
يد يف إليها وما كالوزارة الكبرية واملناصب الفرس، كحظوة ليست الخلفاء عند العرب
يقل كان العرب جزيرة يف يصب الذي املال أن يستتبع كله وهذا — العرب ال الفرس
غري أثر ولهذا فشيئًا، شيئًا يضعف إليهم الخلفاء ونظر العرب وأهمية فشيئًا، شيئًا
الوفري. والرتف الكثري، املال حيث العراق، إىل الجزيرة من وتحوُّله وضعفه الفن يف قليل
بداوتها إىل تعود العبايس العرص يف أخذت العرب جزيرة أن نرى الواقع ويف
ضعف هذا ويف البلدان؛ من بغريها واالجتماعية السياسية عالقتها وتقل وتنكمش األوىل،
بتأييده كفيلة هللا من الثواب فرغبة الديني، علمها عىل ال فنونها عىل وقضاء ملاليتها،
الثواب. يف وأرغب اإلخالص إىل أميل الديني العلم ُطالَّب كان الفقر زاد ا وكلمَّ فيه، والجد
يف العقلية الحياة مراكز أهم كان العرص ذلك يف العراق أن الحق يف العراق:
كتب ترجمة ومن ورصف، ونحو لغة ومن وفقه، وحديث تفسري من والفن، العلم فروع
ورياضية، طبية علوم ومن كالمية، مذاهب ومن عليها، والتعليق تفهمها يف وِجدِّ فلسفية

.٩٤/٢ أغاني 10
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ولذلك والفنون؛ العلوم هذه كل يف تأليف ومن وتصوير، ونقش وموسيقى غناء ومن
قبل.11 إليها أرشنا أسباب

املاء، لطيف العلماء، ومنبع الظرفاء، إقليم هذا العراق» «إقليم يف املقديس قال
ومنه الُقرَّاء، سيد وُسْفيَان الفقهاء، فقيه حنيفة أبا أخرج الخلفاء، مختار الهواء، عجيب
ومقرئ فقيه وكل والكسائي وحمزة الُقرَّاء، صاحب عمرو وأبو والَفرَّاء، عبيدة أبو كان
التي البرصة به أليس … ولبيب وظريف ونجيب، وزاهد وداٍه وحكيم ورسّي وأديب،

وَساَمرَّا».12 الجليلة والكوفة الورى، يف املمدوحة وبغداد بالدنيا، قوبلت
بينهما التنافس وكان والكوفة، البرصة األموي العهد يف العراق مراكز أهم كان وقد
التي بغداد يف جديد بلد املنافسة يف ودخل التنافس، هذا ظل العبايس العرص ويف شديًدا،
العرص يف الثالث املدن هذه بني العلمي التنافس وكان — املنصور جعفر أبو أنشأها
والكوفيون فالبرصيون العلمية، الحركة لنمو تبًعا األموي العرص يف منه أشد العبايس
غريها؛ ويف الكالم، ويف األدب، ويف اللغة، ويف الرصف، ويف النحو، يف والبغداديون
العالء بن عمرو أبو قال — العلمي وملذهبها لبلدها تتعصب العلماء من جماعة وكل
وقد وأحالمهم».13 فارس دهاء ولنا وصَلُفهم النَّبَِط َحذْلقة «لكم الكوفة: ألهل البرصي
أوفاها كان ربما العبايس، العرص يف والكوفيني البرصيني بني كثرية مفاخرات دارت
علمي، وفخر تاريخي، وفخر جغرايف، فخر «البلدان»؛ كتابه يف الفقيه» «ابن حكاه ما
يتناظرون وكانوا السفاح،14 يدي بني كاملناظرة الخلفاء حرضة يف يتناظرون كانوا
مجالسهم يف يتناظرون وكانوا هبرية،15 بن عمر بن يزيد عند كاملناظرة األمراء عند

البلدين. من كل مفاخر أهم هنا لنوجز وتآليفهم؛ كتبهم ويف الخاصة16
األوفر، الحظ لهم كان الفرس مع األوىل الحروب يف جنودهم بأن الكوفيون فخر
نارصوا وأنهم ملكه، وإباحة بالده من كرسى إخراج يف الطوىل اليد لهم كانت حتى

الجزء. هذا من األول الفصل يف تقدَُّم وما ٢١٨ ص اإلسالم فجر انظر 11
.١١٣ ص التقاسيم أحسن 12

.٨٩/٢ والتبيني البيان 13
.١٦٧ ص الفقيه ابن يف انظرها 14

.١٧٥ ص نفسه املصدر 15
و٣٠٨. ٢١٧/١ األخبار عيون انظر 16
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الكوفة وأن رجل، آالف تسعة الكوفيني من معه وكان الجمل، يوم طالب أبي بن عيل
والنعمان زَراَرة، بن حاجب بن ُعَطارد بن ُعمري محمد تميم من بها نزل ممن أنجبت
وَشبَث الخطاب، بن عمر عهد يف املسلمني جيوش وقائد الجليل، الصحابي مقّرن بن
كثري إىل امِلختار لقتال الزبري بن مصعب مع البرصة أهل قائد التميمي، رِبْعي بن
كان مسعود ابن هللا وعبد أظهرهم، بني أقام طالب أبي بن عيل بأن وفخروا غريهم؛
بينهم، نزلوا صحابيًا سبعني من نحًوا وأن قاضيهم، كان ورشيًحا ومعلمهم، مؤذنهم
وعلقمة، يزيد بن واألسوَد َخيْثَم، ابن والربيع اْلَقَرني، أَويًْسا وصلحائها علمائها من وأن
وأعرف املحدِّث الفقيه والحافظ التابعني، سادة من وكلهم ُجبرَْي، بن وسعيد ومرسوًقا،
اِحيل َرشَ بن عامر وهو والشعر، والغريب والفرائض العرب وأيام باملغازي الناس
بن والَعبّاس معديّكِرب، بن َعْمرو األربعة: العرب فرسان بالكوفة وكان ْعِبي؛ الشَّ
بن سعد جند كانوا الكوفيني وأن الثقِفي؛ ِمْحَجن وأبو ُخَويْلد، بن وُطَليْحة ِمرَداس،
النخعي، األشرت ومنهم ونهاوند؛ ني، وِصفِّ الجمل وأصحاب القادسية، يوم وقاص أبي
بأنهم البرصيني وا وعريَّ — األشعث بن محمد ابن الرحمن وعبد الطائي، زيد بن وعروة
إليها ينتهي الجسد من املثانة بمنزلة العراق من البرصة وأن الجمل، يوم ٍّ عليا قاتلوا

وفساده. ه تغريُّ بعد املاء
يقولون: فهم موقعها، وحسن الكوفة بخصب أيًضا البرصيني عىل الكوفيني وفخر
َمريَعة، َمِريئة فهي وعمقها، البرصة عن وارتفعت ووبائها، الشام عن سفلت «الكوفة
هبت وإذا الكافور، ررضاض مثل عىل شهر مسرية هبت مال الشَّ أتتنا إذا بَْحِريّة، بَّريَة
نَا َ وُمْحتَشُّ عذب، ماؤنا ه، وأتَُرجِّ وخرييه وياسمينه، وورده السواد بريح جاءتنا الجنوب

برصي): (وهو قيس بن األحنف وقال ِخْضب».17

واملياه امللتفة، الجنان بني ُهْرُمز بن كرسى منازل يف الكوفة أهل «نزل
ونزلنا تُْفَسد، ولم تُْخَضد لم َغّضة ثمارهم تأتيهم املّطِرَدة؛ واألنهار الغزيرة،
يَِجفُّ ال نّشاشة، َسبََخة يف أجاج ملح وطرف فالة طرف يف َهّشاشة، َ أرضا

النعامة».18 َمِريء مثل يف يأتينا ما يأتينا مرعاها، ينبت وال ثراها

.١٦٤ الفقه البن البلدان كتاب 17

.١٦٦ ص البلدان 18
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الفرات. وهو العظيم النهر ومجاورتها العظيم بمسجدها كذلك الكوفيون وفخر
بن والحكم البرصة) تميم (سيد قيس بن كاألحنف بعظمائهم البرصيون وفخر
ابن وقتيبة البرصة) بكر (سيد ِمسمع بن ومالك البرصة) القيس عبد (سيد الَجاُرود
وفخروا السؤدد، يف مثلهم الكوفة يف نظراؤهم ليس وأن البرصة) قيس (سيد مسلم
ِسرِيين؛ وابن التابعني، سيد البرصي وبالحسن هللا، رسول خادم مالك بن بأنس
يف فقتلوه البرصيون أتى حتى فتبعوه املتنبي املختار بينهم ظهر بأنه الكوفيني وا وعريَّ

ُقِتَل. حتى عيل بن الحسني خذلوا وبأنهم أصحابه،
برسول وأعرف للسلطان، وأطوع وأوالًدا، أمواًال «أكثر بأنهم البرصيون وفخر

اإلسالم».
وخاصة العقلية، حياتهم يف كبري أثر وله «امِلربْد»، البرصيني مفاخر أهم من كذلك
البادية، ييل مما منها الغربية الجهة يف البرصة، ضواحي من ضاحية واملربد — اللغوية
فيه يقضون سوًقا البادية طرف عىل العرب أنشأه أميال، ثالثة نحو البرصة وبني بينه
صورة اإلسالم يف املربد كان وقد — منه يخرجوا أو الحرض يدخلوا أن قبل شئونهم
األشعار فيه يتناشدون األقطار من العرب مجتمع كان — الجاهلية يف لعكاظ معدلة

ويشرتون. ويبيعون
عائشة فيه نزلت وأدبيًا، سياسيًا مركًزا واألمويني الراشدين الخلفاء عرص يف وكان
مركًزا املربد وكان عيلٍّ؛ عىل الناس وتؤلِّب بدمه تطالب عثمان مقتل بعد املؤمنني أم
الهجائي، الشعر أقوى من نوًعا ذلك وأنتج واألخطل، والفرزدق جرير بني للمهاجاة
وحوله شعره، فيها ينشد حلقة الشعراء هؤالء من لكل وكان النقائض، يف نقرؤه كالذي
بأعىل حلقة وجلسائهما والفرزدق اإلبل لراعي «وكان األغاني: يف جاء يسمعون. الناس

بالبرصة».19 املربد
كان الذي غري آخر غرًضا يؤدي كان ولكنه العبايس، العرص يف املربد واستمر
بمهاجمة العبايس العرص يف ضعفت القبلية العصبية أن ذلك األموي؛ العهد يف يؤديه
فرق ال أمة هم حيث من خطر من جميًعا فيه هم بما العرب وأحسَّ للعرب، الفرس
وغلبوا الفرس نفوذ فقوي املقاومة؛ يستطيعوا لم ولكنهم وقحطانيهم، عدنانيهم بني

.٤٩/٧ أغاني 19
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إىل أقرب هي اجتماعية حياة يحيون كالبرصة املدن يف الناس وبدأ أمرهم، عىل العرب
كان الذي النزاع مثل عن واألمراء الخلفاء وانرصف العرب، حياة إىل منها الفرس حياة
اللحن وفشا والشعر، األدب تزاحم العلوم وظهرت واألخطل، والفرزدق جرير يتنازعه
ل فتحوِّ لغتهم، الخالصة العرب عىل حتى وفسدوا اإلسالم، يف دخلوا الذين املوايل بني

الجديدة. الحياة وهذه يتفق غرًضا يؤدي املربد
املربد أعراب عن ليأخذوا ولكن يتهاَجْوا، ال الشعراء يقصده غرًضا املربد أصبح
نواس وأبو بشار املربد إىل فيخرج منوالهم، عىل ويسريون يحتذونهم الشعرية، امللكة
َرَوى يسمعون؛ ما ويدوِّنون أهله عن يأخذون اللغويون املربد إىل ويخرج وأمثالهما،
أين من يل: فقال العالء بن عمرو أبي إىل «جئت قال: األصمعي عن األمايل يف القايل
يف كتبت ما عليه فقرأت معك، ما هات قال: املربد؛ من جئت قلت: أصمعي؟ يا أقبلت
يف «شمرت وقال: الدرجة يف يعدو فخرج يعرفها، لم أحرف ستة به رت فمَّ ألواحي،

غلبتني».20 أي الغريب»
ويؤيد قواعدهم يصحح ما أهله من يسمعون املربد إىل يخرجون والنحويون
كٌل ب وتعصَّ النحو يف الكوفة ومدرسة البرصة مدرسة بني الخلف اشتد فقد مذاهبهم،
منهم كثريًا نجد النحاة تراجم ويف املربد؛ هو البرصة ملدرسة مدد أهم وكان ملذهبه،
جمل من األدب، يأخذون املربد إىل األدباء ويخرج أهله، عن يأخذ املربد إىل يذهب كان
فعل كما آبائهم، عن وتوارثوه البادية عرب خلفه مما حكم، وأمثال رصني وشعر بليغة
النظَّام، عن الكالم وأخذ األخفش، عن النحو أخذ الجاحظ إن ياقوت: يقول الجاحظ؛

باملربد.21 شفاًها العرب من الفصاحة ف وتلقَّ
ورسة الدنيا وسط «إنها قالوا: مًعا، والكوفة البرصة عىل ففخرت بغداد جاءت ثم
وكربًا سعة ومغاربها، األرض مشارق يف نظري لها ليس التي العظمى واملدينة األرض،
بني مدينة وهي البلدان.. جميع من إليها وانتقلوا الناس، أصناف سكنها وعمارة،
أخالق حسنت مائها وعذوبة هوائها وباعتدال سلطانهم، ومحل ملكهم ودار هاشم،
واألدب والفهم العلم يف الناس َفَضلُوا حتى أذهانهم، وأنفتقت وجوههم، ونرضت أهلها،
أجدل وال راويتهم، من أروى وال عاملهم من أعلم عالم فليس … والتمييز والنظري

.١٨٢ ص ٣ األمايل 20
.٥٦ ص ٦ األدباء معجم 21
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متطببهم، من أمهر وال قارئهم، من أصح وال نحوييهم، من أعرب وال متكلمهم، من
إليها والراحلون علماؤها كثر وقد صانعهم»،22 من ألطف وال مغنيهم، من أحذق وال
ادها وُزهَّ علمائها تراجم من نه ضمَّ بغداد» «تاريخ كتابه البغدادي الخطيب ألَّف حتى
«إن الجند: بعض لسان عىل بغداد يف الجاحظ ويقول ترجمة، ٧٨٣١ من نحو وأدبائها
ألهلها، أهلها وكذلك لها، تبع الدنيا وجميع … معناها إىل وصائرة بها معلقة كلها الدنيا

لصلحائها».23 وصلحاؤها لرؤسائها، ورؤساؤها لخالعها، وخالعها لفتاكها، ُوّفتاكها

يتعصبون فالعراقيون للبلد، ثم للقطر العصبية وهي جديدة، ظاهرة نلمح كله هذا ومن
الواحد القطر يف ثم العراق؛ عىل للحجاز يتعصبون والحجازيون الحجاز، عىل للعراق
والبغداديون الكوفة، عىل للبرصة والبرصيون البرصة، عىل للكوفة الكوفيون يتعصب
العصبية من النوع هذا أن ونرى ذلك، ونحو وغريهما والكوفة البرصة عىل لبغداد
عماد كانت التي الَقبَليّة العصبية محل ويحل العبايس، العرص يف ويزداد يقوى أخذ
أنهم تاريخهم من نعلم ألنا بالفرس؛ ذلك يف تأثروا أنهم والظاهر العربية، العيشة
قبل؛ ذلك نقلنا كما البلدية، بالعصبية العناية شديدو القبلية، بالعصبية العناية قليلو
لِديَنَور والدينوري لسجستان، والسجستاني لخراسان، يتعصب الخراساني كان فقد
وغلبة شأنهم لضعف العرب؛ عىل حتى العبايس العرص يف النزعة هذا وغلبت وهكذا.
فالفقه العلم؛ إىل انتقل ذلك أثر أنَّ رأينا وقد — االجتماعية الناحية من عليهم الفرس
البرصة ومدرسة لون، ولكلٍّ متعصبون، ولكلٍّ الحجازي، الفقه أمام يقف العراقي
مدرسة النحو يف تظهر ثم متعصبون؛ ولكل فيه، الكوفة مدرسة تناهض النحو يف
رجال بني نزاع ويظهر متعصبوها؛ ولها لونها، ولها الخاص، طابعها لها بغدادية،
ونحوه، الفرد الجوهر يف مذهب ولكلٍّ البغداديني، االعتزال ورجال البرصيني االعتزال
يف الكالم عند إيضاح يف له سنعرض مما املختلفة، العلم فروع يف وهكذا أنصار؛ ولكلٍّ

هللا. شاء إن تفصيًال العلوم

عىل البلدان ومفاخرة العراق عىل الكالم يف اعتمدنا وقد بعدها، وما ٢٢٣ رسته البن النفيسة األعالق 22
أجزاء. ثمانية وهي الجغرافية املكتبة

.١٦ ص أوربا طبع الجاحظ رسائل 23
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األقوال وأُِثرت وعيوبها، البالد مزايا يف األخبار وضع عىل حملت العصبية وهذه
وبعضها صحيح األخبار هذه وبعض يمدحه، وبعضها املرص يذم بعضها املتناقضة
سبيل عىل ُوِضع وبعضها العلم، يتناول وبعضها األخالق، يتناول وبعضها مكذوب،
ما أثر عىل ُوِضَع بعضها األقوال وهذه — والتمثيل الرواية سبيل عىل وبعضها الحقيقة،
والعراقيون معاوية، إىل الشاميون انحاز فقد قتال، من والعراقيني الشاميني بني كان
بني العلمي النزاع أثر عىل قيل وبعضها بالسهام، تراموا كما باألقوال فرتاموا عيلّ؛ إىل

ذلك: عىل أمثلة بعض لك ولنسق وغريهم، والعراقيني الشاميني
رصف أرصفكم أن لوددت «وهللا العراق: ألهل قال أنه عيلّ عن روي ما ذلك فمن
اجتماع من رأى َ ِلما وذلك الشام»، أهل من برجل منكم عرشة بالدراهم، الدينار
الرجل علم كان «إذا قيل: ما ومثل عيلٍّ. عىل العراقيني واختالف معاوية عىل الشاميني
خلق هللا «إن وقالوا: كمل» قد فإنه به فناهيك شامية وطاعته عراقيًا، وخلقه حجازيًا،
العفة وخلق الحجاز؛ وأسكنه الزهد وأردفه الجدب َخَلَق أربعة، وأردفها أشياء أربعة
وخلق الشام؛ وأسكنه الطاعون وأردفه الريف وخلق اليمن؛ وأسكنها الغفلة وأردفها
الحرمني، أسكن الدِّين «قال الجاحظ: وروى العراق» وأسكنه الدرهم وأردفه الفجور
وقال معك؛ وأنا الذل قال مرص، أسكن واليسار الِغنى وقال معك؛ وأنا األمانة قالت
املروءة قالت العراق، أسكن العقل وقال معك؛ وأنا الشجاعة قالت الشام، أسكن السخاء
وقال معك؛ وأنا النذالة قالت وأصبهان، الخوزستان أسكن التجارة وقالت معك؛ وأنا
وأنا القناعة قالت اليمن، أسكن الفقر وقال معك؛ وأنا الجهل قال املغرب، أسكن الجفاء

معك».
مواقيت أراد وَمْن مكة، بأهل فعليه املناسك أراد «َمْن قالوا: العلمية الناحية ومن
يعرف ال شيئًا أراد وَمْن الشام، بأهل فعليه رَي السِّ أراد وَمْن املدينة، بأهل فعليه الصالة
أهل حديث قال أصح؟ الحديث أي دث: ملحِّ وقيل العراق». بأهل فعليه باطله من حقه
قيل الكوفة. أهل قال: َمْن؟ ثم قيل البرصة. أهل حديث قال: َمْن؟ ثم قيل الحجاز.
باملتعة، مكة وأهل والقيان، بالسماع املدينة أهل ُفعريَّ وتنابزوا — يده فنفض َمْن؟ ثم
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عىل تدل وكلها هذا؛ أمثال من كثري إىل بالطُّال،24 الشام وأهل بالنبيذ، العراق وأهل
أمرين:

وخلقية. علمية وعيوب مزايا من بلدة كل لخصائص الناس فحص (١)
لغريهم. به ورميهم عنها السوء ودفع لبالدهم قوم كل عصبية (٢)

عمرو جامع مركزها النطاق، واسعة دينية حركة مرص يف كانت مرص:25
وبعده مرص لفتح جاءوا الذين الصحابة الحركة هذه نواة وكانت بالفسطاط،
ألَّف فقد الجيزي، الربيع بن محمد فعل كما بالتأليف بعضهم أفردهم وقد استوطنوا،
وأورد صحابيًا، وأربعني ونيًفا مائة فيه عدَّ الصحابة، من مرص دخل فيَمْن كتابًا
هؤالء أشهر ومن منهم؛26 فاته ما فاستدركوا بعضهم عليه ب عقَّ وقد أحاديثهم، فيه
الصحابة هؤالء وكان اص؛ وقَّ أبي بن وسعد العوام بن والزبري ذر أبو الصحابة
َمْن، ومنهم الواحد، الحديث يحمل َمْن منهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن الحديث يحملون
عنهم، إال تُعرف تكن لم األحاديث وبعض — أكثر يحمل َمْن ومنهم الحديثني، يحمل
عامر بن ُعقبة أن باملدينة وهو سمع األنصاري هللا عبد بن جابر «أن ُرِوي كالذي
عليه شدَّ ثم بعريًا فاشرتى السوق إىل فخرج الِقَصاص، يف حديث عنده الُجَهنِّي27
جاء الذي ما له: فقال الحديث، حامل ولقي مرص، إىل وصل حتى شهًرا وسار رحله،
عن به يحدِّث أحد يبَق لم القصاص يف هللا رسول عن به تُحدِّث حديث قال: بك؟
هؤالء عن ى تلقَّ وقد أموت». أو تموت أن قبل منك أسمعه أن أردت غريك، هللا رسول
الصحابة، أساتذتها أول مدرسة تكَّونت وهكذا التابعني؛ من كثري حديَثهم الصحابة
مرصيني الصحابة هؤالء ُعدَّ وقد تابعوهم؛ التابعني عن وأخذ التابعون، عنهم فأخذ
أحاديث ذت أُِخَ وقد باملرصيني؛ املحدِّثون بهم يُلقِّ ولذلك واستيطانها، مرص يف لنزولهم
املشهورة. الستة الحديث كتب يف ووردت والتابعني، الصحابة من املرصيني هؤالء
ثم يكتبه، أو فيحفظه الحديث أحدهم يسمع بسيطة، ساذجة بدأت املدرسة وهذه

منه. متفرقة مواضع يف عساكر ابن وتاريخ األخبار، عيون هذا يف انظر 24
البسط. بعض هنا وبسطناه هناك الكالم أوجزنا فقد اإلسالم؛ فجر يف ذلك عن ُكِتَب ما انظر 25

سعد. ابن وطبقات ٧٨/١ املحارضة حسن انظر 26
الجهني. أنيس بن هللا عبد هو الحديث عنده كان الذي أن أخرى رواية يف 27
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الحديث ويدرسون القرآن ويدرسون يتدارسونه، للعلم قوم فتخصص بالتدريج نمت
العلماء من كبرية جماعة املرصية املدرسة هذه من ونبغ — األحكام منهما ويستنبطون
أول،َمْن «وهو التابعني من كان التُّجيبي، رت ِعْ بن ُسَليْم وأشهرهم أولهم من املجتهدين،
سنة، عرشين قاضيًا فأقام ٤٠ سنة القضاء معاوية وواله ٣٩هـ، سنة بمرص قصَّ
يقال وكان 28،«٧٥ سنة بدمياط مات املواريث؛ يف سجًال بمرص أسجل َمْن أول وهو
القضاء وتوىلَّ ويذكِّرهم، الناس يعظ فكان اَلقَصص توىل وقاضيها».29 مرص «عالم له:
كما التسجيل حيث من القضاء تنظيم يف أثر له كان كما مأثورة،30 أحكام له فكان
شهد األوىل، اإلسالمية أيامها يف البارزة مرص شخصيات من كان فقد الجملة وعىل رأيت؛
فيه فكان ملعاوية؛ القضاء وويل عثمان، عهد يف مرص خراج عىل واستخلف مرص، فتح
والقضاء. الخراج تنظيم يف إدارية وكفاية وأحكامه، قصصه يف علمية كفاية كفايتان؛
هللا عبد أبو ُحَجرْية بن الرحمن عبد مرص مدرسة مشهوري من كان كذلك
املال، وبيت والقصص القضاء إليه وُجِمَع مروان، بن العزيز لعبد القضاء ويل الَخْوالني،
وتويف سنة، عرشة اثنتي القضاء ويل وقد ُمْشِكَلة،31 مسائل يف كثرية أحكام عنه وأُِثرَت

النََّسائي. ووثَّقه صحيحه يف مسلم له روى وقد ٨٣هـ؛ سنة
أرسله مالك، وشيخ الحجاز وفقيه علمه وحامل عمر ابن موىل نافع مرص وجاء

مدة.32 فيهم فأقام السنن يعلمهم مرص إىل العزيز عبد بن عمر
بالوالء، األزدي حبيب أبي بن يزيد العلمي مرص تاريخ يف القوية الشخصيات ومن
ثالثة أحد وهو وسيدنا؛ عاملنا يزيد سعد: بن الليث فيه قال عرصه يف مرص عالم كان
العلم: نواحي من كبريتني ناحيتني جمع مرص، يف بالفتيا العزيز عبد بن عمر إليهم عهد
والثانية وحروبها؛ وفتنها مرص فتوح يف الكثري عنه فرُيْوَى التاريخية، الناحية إحداهما
من أول «إنه فيه: قيل حتى والحرام، الحالل يف العلم واسع فكان الفقهية، الناحية
الرتغيب يف يتحدثون كانوا ذلك وقبل والحرام؛ الحالل يف واملسائل بمرص العلم أظهر

.١٢٩/١ املحارضة حسن 28

.٩٤/١ الزاهرة النجوم 29
.٣٠٩ للكندي وقضاتها مرص والة تاريخ انظر 30
بعدها. وما ٣١٧ ص وقضاتها مرص والة انظر 31

.١٣٠/١ املحارضة حسن 32
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هو جديد بلون مرص مدرسة لوَّن أنه عىل دليل النص هذا ففي والفتن».33 واملالحم
بالرتغيب، عنه وا عربَّ الذي وهو والوعظ، القصص لون لها ذلك قبل وكان الترشيع، لون
اللون هذا يخلق لم أنه وواضح — والفتن باملالحم عنه وا عربَّ الذي وهو التاريخ، ولون
يف عظيمني رجلني تكوين يف الفضل وله ،١٢٨ سنة تويف وأزهاه، قّواه وإنما خلًقا،
أعالم من وهما سعد، بن الليث واآلخر َلهيَعة، بن هللا عبد أحدهما العلمي: مرص تاريخ

العبايس. العرص يف املرصية املدرسة
األخبار، كثري الحديث، كثري كان حرضموت)، (من حرضمي فعربي َلِهيَعة ابن ا فأمَّ
عرش نحو مرص قضاء ويل وقد املحدِّثني؛ بعض به يثق لم متشيًعا، الرواية، كثري
أخبار من الكثري عنه ُرِوي وقد .١٦٤ لسنة ١٥٥ سنة من املنصور جعفر ألبي سنني
للحديث الكتَّابني من لهيعة ابن «كان الذهبي: قال ورجالها؛ وأحداثها وفتحها مرص
برش عن مسلم بن يوسف أخربنا «َشكَّر» حدثني ولقد فيه؛ والرحالني للعلم والجّماعني
يف ُمعلَّقة خريطة له كانت أنه وذاك َخِريَطة، أبا يكنى لهيعة ابن كان قال: املنذر بن
سأله: شيًخا رأى إذا فكان عليهم، يدور كان قوم قدم فكلَّما بمرص، يدور فكان عنقه،

سنة١٧٤. تويف كتبت؟»؛34 ْ وعَمن لقيت؟ َمْن
موىل وهو مرص، إىل أهله نزح بفارس، أصبهان من فأصله سعد بن الليث ا وأمَّ
وتعلَّم القليوبية)، قرى (من قلقشندة اسمها ٩٤ سنة مرصية قرية يف ُولَِد وقد َلْفهم؛35
شيوخها، وسمع الحجاز إىل رحل ثم حبيب، أبي بن يزيد أشهرهم مرص، شيوخ عىل
العراق إىل رحل ثم عروة، بن وهشام عمر، ابن موىل ونافع رباح، أبي بن عطاء أمثال
قيل الجيزة، يف واسعة أمالك له كانت سخيًا، رسيًا غنيًا وكان — علمائه من وسمع
الحاجات، وذوي للعلماء الت الصِّ كثري وكان دينار، آالف خمسة كان العام يف دخله إن
وسفينة عياله، فيها وسفينة مطبخه، فيها سفينة سفائن: ثالث يف اإلسكندرية من يرحل
ويقول املرة، بعد املرة بالحجاز مالك إىل ُفيهِدي والفقهاء، املحدَّثني يصل أضيافه؛ فيها
وحاجة وأهلك، ولدك وحال وحالك بخربك إيلَّ الكتاَب ترتك «وال كتابه: آخر يف مرة ملالك
معافون صالحون ونحن إليك كتبت — بذلك أَُرسَُ فإني لك، يوصل ألحد أو لك كانت إن

.١٣١/١ املحارضة حسن 33

.٧٧/١ الزاهرة النجوم 34
عيالن. قيس من قبيلة فهم 35
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والسالم علينا، به أنعم ما وتمام أوالنا ما شكر وإياكم يرزقنا أن هللا نسأل هلل، والحمد
دينار. بخمسمائة له فبعث دينًا، عليه أن مرة مالك إليه وكتب هللا».36 ورحمة عليك
حتى العطاء كثري كان وهكذا — دينار بألف فوصله مرة لهيعة ابن دار واحرتقت

رأيت. كما دخله كثرة مع بلغت) منذ قط زكاة عيلَّ وجبت (ما قال: أنه لريوون
فيمن رأيت ما بكري: بن يحيى قال فياضة، غزيرة املالية كناحيته العلمية وناحيته
القرآن يحسن اللسان، عربي البلد، فقيه كان منه، أكمل رأيت وما الليث، مثل رأيت
يثقون واملحدِّثون خصلة.37 عرشة خمس عدَّ أن إىل واملذاكرة؛ والشعر والحديث والنحو،

حنبل: بن أحمد فيه وقال الصحيحة؛ الستة الكتب كل عنه روت الثقة، كل بحديثه

حديثه». أصح ما … الليث من أثبت املرصيني هؤالء يف «ما

أفقه «الليث الشافعي: يقول بل بمالك، يُْقَرُن فهو فائقة، قدرة الفقهية وقدرته
ضيَّعه أخرى ويف قومه، ضيَّعه رواية ويف به. يقوموا لم أصحابه أن إال مالك، من
ولكانوا بمذهبه، الحتفظوا منهم نبغ مَلْن املرصيون ب تعصَّ لو الواقع ويف أصحابه».
ذلك عىل أعان مما وكان أهله»؛ عالم يف أزهد و» يطرب» ال الحي «زامر ولكن أتباعه،
ألبي ومحمد يوسف أبو كان كما بأصحاب يرزق ولم كتب، يف مذهبه يدوِّن لم أنه
آثاره من لنا بقي وقد مذهبه. فضاع للشافعي؛ والربيع وامُلَزنِّي والبَُويِْطي حنيفة،
املدينة، أهل بإجماع العمل يف رأيه يف فيها يناقشه مالك إىل بها بعث صغرية، رسالة
أن تذكر أنك ذلك «ومن له: فيقول هادئة، قوية بديعة مناقشة آرائه بعض يف ويناقشه
أعطاه أنه يحّدثون كلهم والناس واحد، لفرس إال العوام بن الزبري يعِط لم ملسو هيلع هللا ىلص النبي
الشام أهل الحديث: هذا عىل كلهم واألمة الثالث، الفرس ومنعه لفرسني، أسهم أربعة
— لك ينبغي يكن فلم اثنان، فيه يختلف ال أفريقية، وأهل العراق وأهل مرص وأهل

أجمعني». األمة تخالف أن — مرِيض رجل من سمعته كنت وإن
املوايل؛ من رجل إني ذلك، من أضعف «إني وقال: فأبى للقضاء املنصور طلبه
أبيت إذا ا فأمَّ مني؟ أقوى قوة أتريد بدنك، ضعف إال معي، ضعف بك ما املنصور: قال
وهذا — حنيفة وأبي بمالك فعل كما إبائه عىل املنصور يعذبه ولم رجل». عىل فدلني

املوقعني. أعالم 36
.٦ الغيثية الرحمة يف حجر ابن 37
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التهامهما بل فحسب، القضاء عن المتناعهما يكن لم تعذيبهما أن من نرى ما يؤيد
— سيأتي كما — دولته معاونة يريان ال أنهما إبائهما من املنصور واستنتاج بالعلوية،

الليث. يف ذلك يَر ولم
النجوم يف قال األمور. مهام يف يستشريونه األمراء عند الكربى املنزلة له وكان
إن بحيث عرصه، يف بها َمْن وأمري ورئيسها، املرصية الديار كبري الليث «كان الزاهرة:
لُِقيَّه».38 فوات عىل يتأسف الشافعي وكان ومشورته، إمرته تحت من والنائب القايض

املنصور: إىل ذلك غاظه َمْن بعض كتب وقد

س��ع��د ب��ن ل��ي��ث أم��ي��ره��ا ف��إن م��ص��را ت��الَف ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر

وصيتي «أسندت وصيته: يف قال رفاعة بن الوليد مرص أمري الوفاة حرضت وملَّا
يفتات أن الرحمن لعبد وليس سعد، بن الليث وإىل مسافر بن خالد بن الرحمن لعبد

ورأيًا». نصًحا له فإن الليث عىل
بالدكم؟ صالح «ما الرشيد: فسأله العراق يف الرشيد هارون لقي أنه عنه ويؤثر
يأتي العني رأس وِمْن أمريها، وصالح النيل، إجراء بالدنا صالح املؤمنني، أمري يا قال:

العني».39 صفت العني رأس صفا فإذا الكدر،
لحوائج مجلس يوم: كل مجالس أربع لليث «كان العزيز: عبد بن أشهب وقال
الحديث، ألصحاب ومجلس الدولة)، أمور من األمري فيه يستشريه ما (يريد السلطان
الناس». لحوائج ومجلس والحرام)، الحالل يف الفتوى (يريد املسائل ألصحاب ومجلس
ورجالها مرص فتح يف الكثرية األخبار عنه فرتوى مرص، تاريخ عىل كبري فضل وله
فقال ،١٧٥ سنة مات وفضله؛ ونبله علمه يف مرص رجل فكان الجملة وعىل وشئونها.
ألبي: فقلت بعًضا، بعضهم يعزيِّ الحزن، عليهم كلهم الناس «رأيت جنازته: شهد ِمْن
كريًما، عامًلا كان بني يا يل: فقال الجنازة! صاحب هؤالء من واحد كل كأن أبت يا

أبًدا». مثله ترى ال بُنَّي يا األفضل؛ كثري العقل، حسن

.٨٢/٢ 38
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يف العلماء انقسم مذهب، إىل فريق كل وانحاز ومالك، حنيفة أبي مذهب ن تكوَّ وملَّا
بمرص قاٍض أول وكان .١٦٤ سنة الكندي اليسع بن إسماعيل بها القضاء وتوىل مرص؛
يرى كان أنه سيما الليث، ومنهم مرص أهل عنه يرَض فلم حنيفة، أبي بمذهب قىض
إىل الليث فكتب األوقاف، صحة يرى الليث وكان الوقف، بطالن يف حنيفة أبي رأي
بن هللا عبد ظهر ثم حنيفة، أبي مذهب مرص يف العلماء بعض واعتنق فعزله.40 املهدي
فنرش مرص إىل وعاد مالك، مات حتى وصحبة املدينة يف مالك إىل رحل قد وكان وهب،
بن وأشهب القاسم بن الرحمن عبد مثل املذهب، هذا عىل كثريون وتبعه مالك، فقه
هؤالء بني وكان مرص؛ يف مالك مذهب عىل الفقه رياسة إليهما انتهت وقد العزيز، عبد
يف وأقام الشافعي جاء حتى الفقه، ومسائل الترشيع يف ونزاع خصام والحنفية املالكية
واملزني كالبويطي املرصيني تالميذه عىل ويمليه مذهبه يحرر سنوات خمس نحو مرص
ومخترص األم، كتاب نتاجها من كان نشيطة علمية حلقة له ن وكوَّ املرادي؛ والربيع
وفصاحته وقرشيته، لعربيته املرصيني من كثري إليه ومال البويطي، ومخترص املزني،
ولهم. له املالكيني بعض عداء من الرغم عىل مذهبه وتالميذه هو ونرش حجته؛ وقوة
بني الخصومة فاشتدت الشافعية، بجانب ومالكية حنفية فقهاء مرص يف ظل ولكن
ابن محمد فعل كما اإليقاع، وإىل الرش إىل أحيانًا الخصومة أّدَت وقد وبعض، بعضهم
خلق محنة وانتهز حنفيًا كان فقد ٢٣٠؛ سنة إىل ٢٢٦ سنة من مرص قايض الليث أبي
املسجد.41 يف الجلوس من فقهاءهم ومنع والشافعي، مالك بأصحاب فأوقع القرآن،

يخاطبه: الجمل السالم عبد بن الحسني ذاك إذ مرص شاعر وقال

أزور ب��ف��ظ وال ال��ل��ق��اء بَ��ِرَم ت��ك��ن ف��ل��م ال��م��س��ل��م��ي��ن ح��ك��م ولِّ��ي��َت
تُ��ْف��َج��ِر ل��م ي��ن��اب��ًع��ا م��ن��ه وف��ج��رت ط��الب��ه ف��ي ال��ع��ل��م ب��ج��س��َت ول��ق��د
األذك��ر وال��ي��وس��ف��ي وم��ح��م��د ب��ال��ه��دى ح��ن��ي��ف��ة أب��ي ق��ول ف��ح��م��يْ��َت
تُ��ْص��َح��ر ل��م ُع��َل��يَّ��ة اب��ن وم��ق��ال��ُه وص��ح��ب��ه ال��ش��اف��ع��ي ق��ول وَح��َط��م��َت
تُ��ذك��ر ل��م ف��ك��أن��ه��ا أخ��م��ل��ت��ه��ا ش��ائ��ٍع ذك��ٍر ب��ع��د وال��م��ال��ك��ي��ُة

إلخ

بعدها. وما ٣٧١ الكندي انظر 40

بعدها. وما ٤٥٠ الكندي انظر 41
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ذلك تفصيل سيأتي كما الفقه، رقي أسباب من سببًا الخصومة هذه كانت وأحيانًا
هللا. شاء إن الترشيع يف الكالم عند

والفقه والحديث القرآن تدرس دينية، كبرية حركة مرص يف كانت الجملة وعىل
مسجد مركزها وكان وترهيب، ترغيب من يتضمن وما بالَقَصص وتعني والقراءات،
تأثر اإلسالم يف دخلوا مَمْن الصميمني املرصيني بعض أن ونرى بالفسطاط. عمرو
أصٍل من بَوْرش املعروف املرصي سعيد بن عثمان فنرى كبريًا؛ تأثًرا الحركة بهذه
«وانتهت إليه؛ املنسوبة القراءات بإحدى اشتهر العوام، بن الزبري آل موىل وهو قبطي،
بمرص مات العربية؛ يف ماهًرا وكان زمانه، يف املرصية بالديار اإلقراء رياسة إليه
رءوس أحد وهو األصل، النوبي األخميمي املرصي النون ذا بعده ونرى 42«١٩٧ سنة
قارب وقد ٢٤٥ سنة تويف — سيأتي كما — املرصية الديار يف ومؤسسها الصوفية

التسعني.
عليه تشتمل فيما — تشتمل كانت الدينية الحركة هذه أن نذكر أن يفوتنا وال
اإلسالمي، التاريخ من كغريه مرص تاريخ ألن وأخبارها؛ مرص تاريخ من كثري عىل —
املقريزي خطط يف قرأنا فإذا املحدَّثون؛ هم به بدأ الذي أن كما حديث، شكل يف بدأ
رواها مرص أخبار من كثريًا رأينا وقضاتها مرص والة يف الكندي أو الزاهرة النجوم أو
وكانت املرصيني، املحدِّثني من وغريهم سعد بن والليث لهيعة وابن حبيب أبي بن يزيد
األخبار تجريد وهي الثانية الخطوة كانت ثم حديثهم؛ من جزءًا مرص عن األخبار
كتاب يف الحكم بن هللا عبد بن الرحمن عبد فعل كما بالتأليف، وإفرادها بمرص املتعلقة
الصحابة؛ من مرص دخل َمْن ذكر يف الجيزي الربيع بن محمد فعل وكما مرص، فتوح

أثرهما. غريهما واقتفى
بن امللك عبد بن محمد أبو واألنساب والنحو التاريخ يف مرص أعالم من وكان
أصل من وهو إسحق، ابن سرية من صها لخَّ والتي إليه، املنسوبة السرية صاحب هشام،
كتابه تأثر وقد ٢١٣هـ. سنة تُويفِّ أن إىل بها وأقام مرص، َوقِدَم البرصة، يف نشأ يمني،
عن وهب، بن هللا عبد «حدثنا فيقول: علمائها عن أحيانًا يروي فنراه بمرص، «السرية»
أهل الذمة أهل يف هللا هللا قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن غفرة، موىل عمر عن لهيعة، بن هللا عبد
أم أن نسبهم غفرة: موىل عمر قال وصهًرا. نسبًا لهم فإن الِجَعاد ْحم السُّ السواد املدرة

.٢٢٤/١ املحارضة حسن 42
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إسماعيل أم لهيعة: ابن قال فيهم؛ ر ترسَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن وصهرهم منهم، إسماعيل
ُرسيِّة مارية إبراهيم وأم مرص، من الَفَرما أمام التي كانت قرية العرب» «أم من هاجر

إلخ.43 أَنِْصباَ» كورة من َحْفن من املقوقس له أهداها ملسو هيلع هللا ىلص النبي
لهيعة. وابن وهب، بن هللا عبد أمثال مرص علماء عن يروي وأمثاله هذا يف فهو
الفسطاط يف منحرصة تكون تكاد الدينية العلمية الحركة هذه كانت الواقع ويف
خاصة كانت املسلمون افتتحها ملَّا املرصية الديار «إن املقريزي: يقول واإلسكندرية.
يف مرص أرض من عنهم) هللا (رىض الصحابة ونزل بهم، ومشحونة والروم، بالقبط
قرى سائر وتركوا وباإلسكندرية، — مرص بمدينة اآلن يعرف الذي — الفسطاط وضع
إىل تخرج رابطة كانت وإنما بالقرى، املسلمني من أحد يسكن ولم القبط، بأيدي مرص
طوائف ومعهم الدواب لرعي القرى يف األتباع انترش الربيع أوان جاء إذا حتى الصعيد،
… والتابعني الصحابة عرص بعد إال بالنواحي (املسلمون) ينترش ولم … السادات من
(سنة ثورتهم بعد بالقبط املأمون أوقع ا فلمَّ … مساجد والنواحي القرى يف يؤسسوا ولم
هذا من نستنتج أن فيصح … إلخ القرى»44 من أماكنهم عىل املسلمون غلب (٢١٦
وحدهما اإلسكندرية ثم الفسطاط يف الحال بطبيعة كانت الدينية العلمية الحركة أن

املأمون. عهد إىل تقريبًا

إملاًما، بها نلم أن بأس ال عربية، أدبية أخرى حركة الدينية الحركة هذه بجانب وكان
عند مرص جاءوا الذين العرب هؤالء عمادها رسمناها، التي دائرتنا عن خرجت وإن
وكتبه العاص بن عمرو كلمات مثل من بليغة، أقوال عنهم وأُِثرَت وبعدها، الفتح
يف العرب تفرَّق الربيع جاء إذا وكان وغريهما؛ سفيان أبي بن عتبة وخطب وخطبه،
وكانت ووسيم، منوف إىل سعد بن هللا عبد وآل العاص بن عمرو آل فيذهب البلدان،
إْتِريب إىل تذهب «َفْهٌم» وكانت بوصري، إىل َعْدوان وتذهب وبوصري، ببا إىل تذهب هذيل
— ربيعهم مدة أقاموا حيث لغتهم ينرشون هؤالء وكان إلخ؛45 ومنوف شمس وعني
فالقرآن وأدبية، لغوية ثقافة ثناياها يف تحمل كانت الدينية الثقافة أن ذلك إىل أضف

.٣ ص هشام ابن سرية 43
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مرص وجود أن كما بالغية؛ لغوية أخرى ناحية الدينية ناحيتهما إىل يحمالن والحديث
يف خصوًصا مرص، عىل يفدون الشعراء مشهوري من كثريًا جعل العرب حكم تحت
ومات املشهور العذري الشاعر بُثَيْنَة جميُل عليه وفد فقد مروان، بن العزيز عبد عهد
وجاء ُخَريْم؛ بن وأَيَْمن الرَُّقيّات، قيِس بن هللا وعبد ونُْصيب، عّزة ُكثرَيِّ وكذلك بمرص،
بمرص نشأ وقد تمام أبو ثم الخصيب، ابن عىل وفد نواس أبو العبايس العهد يف مرص

فأجاد. الشعر قال حتى عنهم ويأخذ األدباء ويجالس عمرو، جامع يف املاء يَْسقي
مرصيًا شاعًرا نجد ال ولكنا مرص، يف الشعر وجود يف أثر وأمثالهم لهؤالء كان وقد
أبيات األول العبايس والعرص األموي العهد يف املرصي الشعر من لنا ُرِوي وما ممتاًزا،
استوطنت عربية قبائل من قائليها وأغلب نحوهم، أو القضاة أو الوالة هجو يف قصرية
له األصل، عربي وهو ُعفري، بن سعيد العبايس العرص يف منهم اشتهر وقد — مرص
بعض والقضاة الوالة كتابه يف الكندي روى خالصة، عربية مسحة عليه قوي شعر
املشهور: الشعر وله الرشيد46 هارون مدة مرص يف كان الطائي امُلَعيلَّ ومنهم شعره؛

ب��ع��ض إل��ى ب��ع��ض ِم��ْن ُج��ِم��َع��َن ال��َق��َط��ا ك��ُزْغ��ِب بُ��نَ��يّ��اٌت ل��وال
وال��ع��رِض ال��ط��وِل ذاِت األرِض ف��ي َواِس��ٌع ُم��ْض��َط��َرٌب ل��ي ل��ك��اَن
األرض ع��ل��ى تَ��ْم��ِش��ي أك��ب��اُدنَ��ا بَ��يْ��نَ��نَ��ا أوالُدن��ا وإّن��م��ا
ال��َغ��ْم��ِض47 م��ن اْل��َع��يْ��ُن ��َف��ق��َت أْشَ بَ��ع��ِض��ِه��م ع��ل��ى ال��ري��ُح َه��بّ��ِت إن

تلميذًا كان وقد الجمل، السالم عبد بن الحسني وبعده العرص هذا يف واشتهر
.٢٥٨ سنة ومات الطولونية؛ الدولة وأدرك للشافعي،

الطولوني. العهد يف استقاللها بعد إال املرصي الشعر يزهر ولم
قبل اإلسكندرية مدرسة امتداد هي علمية ناحية هناك كانت كله هذا جانب إىل
ويجيدها الرسيانية اللغة تعني كانت مًعا، فلسفية طبية الهوتية حركة هي الفتح،

والعراق. الشام يف كإخوانهم وكتابة قراءة العلماء
العهد إىل واستمرت — سبق كما — األموي العهد مدة الحركة هذه بقيت وقد
بالديار مشهوًرا طبيبًا كان أنه «بليطيان» عن أصيبعة أبي ابن فيحدثنا العبايس،

الكندي. لتاريخ جست مقدمة انظر 46
املعىل. بن لحطان الحماسة ديوان يف ونسبها ،١٠١ ص املغرب أهل حىل يف امُلْغِرب انظر 47
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أيام مرص يف عاش اإلسكندرية، بطريرك وكان امللكية، النصارى برشيعة عامًلا املرصية
وقد فشفيت، مرصية له جارية ملعالجة بغداد إىل الرشيد دعاه وقد والرشيد، املنصور
إليه، اليعقوبية أخذها التي الكنائس برد منشوًرا له وكتب كثريًا، ماًال له الرشيد وهب
إن سيأتي كما أيًضا، الطولوني العهد يف الحركة هذه أزهرت وقد 48١٨٦ سنة ومات

هللا. شاء
أسلفنا، كما واإلسكندرية مرص عىل األغلب يف مقترصة اإلسالمية الحركة كانت وإذ
أخمدت إذا حتى الفتح، قبل القبطي النمط عىل والبلدان القرى يف الشعب ثقافة كانت
معهم حملوا ٢١٦هـ سنة عقب فيها وتغلغلوا البالد يف املسلمون وانترش القبط ثورة

القطر. أنحاء يف ونرشوها واللسانية الدينية ثقافتهم
الهوتية فلسفية وثقافة وشعر، نثر من لسانية وثقافة األنواع، مختلفة دينية ثقافة

العرص. ذلك يف مرص يف كان ذلك كل اإلسكندرية؛ خلَّفته مما طبية
الحديث، وتروي القرآن تتدارس دينية علمية حركة الشام يف كان كذلك الشام:
الشام دخلوا الذين الصحابة من العلماء نواتها وكانت األحكام، منهما وتستنبط
األنصاري جبل بن ُمعاذ أشهرهم ومن دمشق. مسجد ومركزها وبعدها الفتح عند
اليمن يف الجند عىل قاضيًا كان والحرام، بالحالل الصحابة أعلم من وكان الخزرجي،
طاعون يف ومات عمر خالفة يف الشام إىل ذهب ثم اإلسالم، ورشائع القرآن الناس يعلِّم
ثالثني من نحو فيه فإذا حمص مسجد دخلت قال: الخوالني مسلم أبي عن َعَمواس.
ال ساكت الثنايا براق العينني أكحل شاب فيهم وإذا ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أصحاب من كهًال
قال هذا؟ َمْن يل لجليس فقلت فسألوه؛ عليه أقبلوا يشء يف القوُم امرتى فإذا يتكلم،

جبل.49 بن معاذ
العلم يف جبل بن بمعاذ يُْقَرُن وكان أيًضا، الخزرجي األنصاري الدرداء أبي ومثل
وأبو معاذ قال هما؟ َمْن قيل العاقلني. عن حدَّثونا يقول عمر بن هللا عبد «كان
خالفة يف مات وقد الخطاب، بن عمر خالفة يف دمشق قضاء معاوية والَّه وقد الدرداء»؛
من انفتل فإذا رئيًسا، عرشة كل عىل ويجعل عرشة، عرشة الُقرَّاء يقسم كان — عثمان
يسمعون به محدقون الرؤساء) هؤالء (هم وأصحابه القرآن من جزءًا قرأ الغداة صالة

.٨٢/٢ أصيبعة أبي ابن انظر 48
.١١٥/٧ سعد ابن طبقات 49
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بهم ُعهد الذين العرشة وأقرأ موضعه منهم رجل كل جلس قراءته من فرغ فإذا ألفاظه،
وقدم نرصانيًا كان الداري تميم ومثل — فيها50 يُقرأ الحلقات سنَّ الذي وهو — إليه
أول وهو فلسطني؛ أهل وعابد عرصه أهل راهب «كان نعيم: أبو قال فأسلم. املدينة
النرصانية ثقافته أن ويظهر . قصَّ َمْن أول كذلك وهو املسجد»؛51 يف الرساج أرسج َمْن
ِعنْدُه ﴿َوَمْن تعاىل: قوله عليهم ينطبق مَمْن ُعدَّ حتى واسعة، ثقافة كانت اإلسالم قبل
والدجال الجساسة عن وقصص بروايات يحدَّث اإلسالم بعد جعلته وهذه اْلِكتَاِب﴾ ِعْلُم
علم يف الناحية هذه من كبري أثر له وكان إلخ؛ والنار52 والجنة املوت وملك وإبليس
باملدينة يزل «ولم معه وغزا ملسو هيلع هللا ىلص النبي صحب وقد عامة. املسلمني علم يف بل الشام

عفان». بن عثمان قتل بعد الشام إىل ل تحوَّ حتى
هللا، رسول عن به وحدَّثوا الشام نزلوا الصحابة علماء من غريهم كثري إىل هذا

والحرام. الحالل وأحكام األخبار الناس وعلَّموا
باجتهادهم فيه وزادت علمهم، عنهم أخذت التابعني من طبقة بعدهم وجاءت
الشام إىل الخطاب بن عمر بعثه «وقد األشعري، َغنْم بن الرحمن عبد مثل وفتاواهم،
من كثري عليه ه تفقَّ وقد عنه».53 وروى جبل بن معاذ لقي قد وكان الناس، ه يفقَّ

بالشام. التابعني
وكان الصحابة، من وغريه معاوية عن كذلك أخذ وقد الَخْوالني، إدريس أبي ومثل

هم. وقاصَّ دمشق أهل قايض
ومأل حمص، وسكن الشام إىل خرج ثم فأسلم، يهوديًا وكان األحبار، كعب ومثل
اليهودية، األخبار من املستمدة وقصصه برواياته اإلسالمية البلدان من وغريها الشام

النرصانية. األخبار يف الداري تميم فعل كما
َحيَْوة؛ ابن ورجاء الدمشقي، مكحول أشهرهم من أخرى طبقة هؤالء بعد وجاءت
وإىل كذلك، املدينة وإىل علمها، وأخذ مرص إىل ذهب ند الِسْ من فأصله مكحول ا فأمَّ
مثًال؛ هاء الحاء فيُبِْدل بغريها الحروف بعض يُبِْدل سندية لكنة بلسانه وكان الكوفة،

.٦٩/١ عساكر ابن انظر 50
.١٨/١ اإلصابة 51

بعدها. وما ٣٤٤/٣ عساكر تاريخ يف انظرها 52
.١٥٢/٢ سعد ابن طبقات 53

455



اإلسالم ضحى

إمام املسيب بن سعيد ُعدَّ كما عرصه يف الشام أهل إمام وُعدَّ والفتيا، بالعلم اشتهر وقد
يتكلم كان أنه عنه ُرِوي وقد البرصة؛ البرصي والحسن الكوفة، والشعبي املدينة، أهل

وروايته. حديثه يف املحدَّثون فه ضعَّ ثَمَّ ومن القدر، يف
ُسِئَل إذا مكحول كان — وعقًال ونبًال علًما الشام رجل فكان َحيَْوة بن رجاء ا وأمَّ
عبد بن عمر صديق وكان رجاء، يعني وسيدنا، شيخنا سلوا قال بحرضته مسألة عن

مسلكه. يف وعونه العزيز
فقيًها فكان قوية، علمية ناحية له وكانت العزيز، بن عمر الطبقة هذه ومن
عىل السنن علماء ويحضُّ مشاكلها، يف األمصار قضاة إليه يرجع بالسنة، عامًلا مجتهًدا

وتعليمه. ونرشه الحديث جمع
أبي يف والعراق مالك، يف الحجاز علم تركَّز كما األْوَزاِعّي، يف الشام علم تركَّز ثم

الليث. يف ومرص حنيفة،
عربي54 فهو َهْمدان من بطن واألوزاع عمرو، بن الرحمن عبد هو األوزاعي:
من وسمع اليمامة إىل وذهب — خلكان ابن يقول كما — ببعلبك ٨٨ سنة ُولَِد يمني،
الزُّهري، شهاب وابن َربَاح، أبي بن عطاء عن العلم وأخذ مكة إىل ورحل شيوخها،
.١٥٧ سنة بها ومات بريوت؛ ثم دمشق، نزل ثم شيوخها، من وسمع البرصة إىل ورحل
أمام بالحق كه وتمسُّ وتقواه، صالحه منها شخصيته، يف قوية نواٍح ولألوزاعي
جعفر أبي وعظ يف كثرية أخبار له ُرِويَت وقد لهم، بالنصيحة وجهره واألمراء، الخلفاء
أمية بني أجىل الذي السفاح عيلّ بن هللا عبد دخل ملَّا أنه فريوون — وغريه املنصور
حرض ثم أيام، ثالثة عنه فتغيَّب األوزاعيَّ طلب يديه، عىل دولتهم هللا وأزال الشام، عن
البالد عن الظلمة أولئك إزالة من صنعنا فيما ترى ما أوزاعي يا له: فقال … يديه بني
سمعت يقول، األنصاري سعيد بن يحيى سمعت األوزاعي: قال هو؟ أجهاٌد والعباد،
لكل وإنما بالنيات، األعمال «إنما يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت يقول، الخطاب بن عمر
بني دماء يف تقول ما أوزاعي يا قال: ثم بالخيزرانة فنكت الحديث. نوى»؛ ما امرئ
النفس ثالث: بإحدى إال مسلم امرئ دم يحلُّ «ال هللا: رسول قال األوزاعي: فقال أمية؟

يف منزله كان «إنما للذهب: مروج يف املسعودي ويقول السند»، سبي من «أصله الذهبي: ويقول 54

الشام من ناحية نزلوا اليمن يف قبيلة اسم األصل يف «األوزاع ياقوت: ويقول منهم»، يكن ولم األوزاع
بهم». الناحية فسميت
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ذلك من أشد بالخيزرانة فنكت للجماعة»؛ املفارق لدينه والتارك الزاني، والثيب بالنفس،
عليك حرام فهي حراًما أيديهم يف كانت إن األوزاعي: فقال أموالهم؟ يف تقول ما قال: ثم
باملنصور اجتمع وقد — رشعي55 بطريق إال لك تحل فال حالًال لهم كانت وإن أيًضا،
(وهو السواد يلبس أال املنصوَر استأذن االنرصاف األوزاعي أراد ا فلمَّ ووعظه، بالشام
لم «ألني األوزاعي: فقال السواد؟ كره ِلَم يسأله ّمْن له دس ثم له، فأذن الدولة)، لباس
وقد أكرهه».56 فلهذا فيه؛ جليت عروًسا وال فيه، ن ُكفِّ ميتًا وال فيه، أحرم ُمحِرًما أَر

الفريد. والعقد األخبار، عيون يف الوعظ يف مواقف له ُرِويَت
صالح فقاتلهم الخراج، عىل عاملهم فشكوا لُبْنان بجبل الذمة أهل من قوم وخرج
األوزاعي، ذلك عىل فاحتج لبنان، عن منهم قوًما وأجىل عباس، بن هللا عبد بن عيل بن
يُْخَرجوا حتى خاصة بذنوِب عامٌة تُْؤخذ «فكيف فيه: جاء شديًدا كتابًا صالح إىل وكتب
ِوُقف ما أحق وهو أخرى، ِوْزَر وازرة تزر ال أن تعاىل هللا وُحكْم وأموالهم، ديارهم من
ظلم «َمْن قال: فإنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وصية تُْحَفَظ أن الوصايا وأحق به؛ واقتِدي عنده

َحِجيُجه».57 فأنا طاقته فوق وكلَّفه معاهًدا
ترد «كانت كتبه أن رووا الكتابة، يف والقوة القول، يف بالفصاحة عرف كذلك
«ما وقالوا: عباراتها»، وعلوَّ فصاحتها من ويتعجب ويتأملها، فيها فينظر املنصور عىل

إثباتها». إىل مستمعها احتاج إال قط كلمة منه ُسِمعت
كمذهب الفقه يف مذهب فله إليها، وما والفقه الحديث يف العلمية ناحيته وأخريًا
عنه فقدنُِقلَت الرأي، مدرسة إىل منه الحديث مدرسة إىل أميل ويُعدُّ حنيفة، وأبي مالك
عن جاء ما «العلم تمثِّله: التي املأثورة أقواله ومن ورأيهم؛58 العراق أهل ذم يف أقوال
حيث وقف نَّة، السُّ عىل «اصرب بعلم»؛ فليس عنهم يجيء لم وما ملسو هيلع هللا ىلص، محمد أصحاب
حاتم: أبو وقال وسعهم». ما وليسعك كفوا، عما وكفَّ قالوا، ما وقل القوم، وقف
ذلك، إىل وما هللا وصفات الَقَدر يف الكالم يكره وكان سمع» ِلَما متَّبع ثقة «األوزاعي

.٨٠ ص األوزاعي مناقب يف املساعي حسن يف بطولها الحكاية انظر 55
.١١٨ ص املساعي حسن 56

.١٦٩ ص للبالذري البلدان فتوح انظر 57
حنيفة. أبي ترجمة يف البغدادي الخطيب يف انظرها 58
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آراء عنه وُرِويَت املدينة؛ يف كمالك الحديث يف املؤلفني أول من يُعدُّ وكان ابتداًعا؛ ه ويَعدُّ
أسفل وإن كثر، أو قلَّ يتنجس لم يتغري فلم نجاسة القته إذا املاء إن كقوله: فقهية،
ذلك أجزأه النجاسة عنه زالت حتى األرض يف فدلكها نجاسة أصابته إذا والحذاء الخف

إلخ. فيه الصالة ويتاح
املعتنقني الشاميني لرحلة باألندلس وانترش حينًا، بمذهبه الشام أهل عمل وقد
يف مالك ومذهب الشام، يف الشافعي مذهب األوزاعي محلَّ حلَّ ثم األندلس، إىل مذهبه

األندلس.
أين زيد بن أمية ُسِئَل وصالًحا؛ علًما الشام عَلم األوزاعي كان فقد الجملة وعىل
العبادة جمع قد «إنه مكحول من أرفع عندنا هو قال: الدمشقي؟ مكحول من األوزعي

الحق». والقول والعلم
من كثريًا ثناياها بني تحمل مرص، يف مثلها الشام يف الدينية الحركة هذه وكانت
روى وقد ري؛ للسِّ بمعرفتهم الشاميون ُشِهَر لقد حتى وأحداثه، وتاريخه الشام فتوح
للمسلمني؛ الحربي النظام رشح يتضمن وهو األوزاعي،59 ِسري كتاب األم يف الشافعي
يف الشأن هو كما الشام تاريخ كتب نواة إليها وما الفتوح يف األحاديث هذه وكانت

مرص. تاريخ
وكان البرصة، يف ظهر كما الشام، ذلك ونحو هللا وصفات القدر يف الكالم وظهر
ال القدر وأن اإلرادة، بحرية يقول فكان الدمشقي، َغيْالن الشام يف القول هذا زعيم
جعلت املوضوع، هذا يف الشام يف حركة بقوله أوجد وقد العمل؛ إىل اإلنسان يلجئ
بعض واعتنقه االعتزال، إىل الحركة هذه وأسلمت ويناقشه، يدعوه العزيز عبد بن عمر
العرص يف املعتزلة عىل الكالم يف سنبينه ما منه كان ثم األخريين، األمويني الخلفاء

هللا. شاء إن العبايس
أبو قال واسعة. قوية الشام يف إليها وما الدينية الحركة كانت فقد الجملة وعىل
يكتبون الناس وعليه شيخ دمشق جامع أعمدة من عمود كل عند «كان الكلبي: عمرو
أهل علماء سألوا الحادثة كانت فإذا بالشام، الخلفاء «كانت األوزاعي: وقال العلم».

بيوتهم».60 ُجُدر تجاوُز ال العراق أحاديث وكانت املدينة، وأهل الشام

.٣٠٣/٧ 59

.٦٩/١ عساكر ابن 60
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وهذه الشام، نزلوا الذي العرب أيًضا نوتها أدبية أخرى حركة الدينية الحركة هذه وإىل
الشعراء نتلمس نحن فبينا مرص، يف منها أقوى الشام يف كانت وشعر نثر من الحركة
شعراء من األمراء عىل وفد َمْن إال نجد أن فقلَّ التماًسا، األموي العهد يف مرص يف
وهذا — قولهم غزيًرا عددهم، كثريًا الشام يف الشعراء نجد إذ والشام؛ العرب جزيرة
حتى كثريًا فقصده مرص من العرب جزيرة إىل أقرب الشام أن أهمها أسباب: إىل يرجع
وحسان كاألعىش الشعراء نوابغ ووفد وسكنوها، الشام أطراف ونزلوا جاهليتهم، يف
الجاهلية يف الشام عرفوا فالعرب الكثري، الشعر فيهم وقالوا الشام، يف الغساسنة عىل
جاء ا فلمَّ — املرصيون عرفهم مما أكثر العرب عرفوا والشاميون مرص، عرفوا مما أكثر
واألمراء األمويون الخلفاء وكان اإلسالمية، الدولة حارضة دمشق كانت األموي العهد
بأحاديث يتسامروا أن إليهم يشء أحب ذوقهم، ويف دمهم يف خلًَّصا عربا األمويون
كانت ثم عليهم، وفد ومَمْن شعرائهم من الشعر يسمعوا وأن وأخبارهم، وأيامهم العرب
الزعامة جعل هذا كل — بالشعر حزبه ينرص كل وشعراؤها، السياسية األحزاب بالشام
جرير ساحة فالشام وفادة، أو موطنًا أو أصًال للشاميني األموي العرص يف الشعرية

إلخ. العجيل والراجز والراعي واألحوص الدارمي ومسكني واألخطل والفرزدق
تبًعا العراق إىل الشام من الشعر زعامة تحوَّلت العبايس العرص جاء إذا حتى
الوليد، بن ومسلم املحَدثني، زعيُم بشار فكان بغداد، إىل دمشق من الحارضة لتحول
يف يدانيهم ال عراقيني وغريهم نواس، وأبو حفصة، أبي بن ومروان العتاهية، وأبو
من فيه ُصبَّ الذي القالب يف العربي الشعر ألن مرصي؛ وال شامي عرصهم يف شعرهم
ولم الكثري، والعطاء الوفري، املال حيث ويتزعم القصور، حول يزهر إنما ونحوه مديح

نظري. الباب هذا يف للعراق يكن
يقاربها وما الشام عرب شعراء يزل «لم الدهر: يتيمة يف الثعالبي يقول ولكن
يف يطول والكالم واإلسالم، الجاهلية يف يجاورها، وما العراق عرب شعراء من أشعر
واألشجع النََّمري، ومنصور العتَابِي منهم إليك فخذ املحَدثون ا فأمَّ منهم، املتقدِّمني ذكر
تمام (أبي الطائيَّنْي أن عىل ، الرَّقيِّ وربيعة الدمشقي، زرعة بن ومحمد لِمي، السُّ
يف والسبب هما.. وهما كفاية، الصناعة هذه يف الرياسة إليهما انتهت اللذين والبحرتي)
سيما وال العرب، خطط من قربهم الشعر يف سواهم َمْن عىل وحديثًا قديًما القوم تربيز
أللسنة العارض الفساد من ألسنتهم وسالمة العجم، بالد عن وبُْعُدهم الحجاز، أهل
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يف إال صحيح ذكر ما وكل إياهم».61 ومداخلتهم والنبط، الفرس بمجاورة العراق أهل
َمْن فأين الشامية؛ العصبية إليه دفعته فقد العبايس، العرص يف للشعر الشام زعامة
من النمري منصور أين العراق؟ شعراء من ذكرناهم مَمْن الشام، شعراء من ذكرهم

بشار: قال ما الحق إنما نواس؟ أبي من الدمشقي زرعة بن محمد وأين بشار

الُكَرماء َمنَاِزُل وتُْغَىش الَحّب يُلتَقُط حيث الطَّرْيُ يَْسُقُط

الشام. يف — كان — أقله وما العباسيني، عهد عىل العراق يف — كان — الَحّب أكثر وما
العجم، عن والبعد الحجاز من القرب عىل مقصوًرا الشعر ُرقيِّ يف السبب وليس
حيث من الحجازيني يف نظري الفاريس نصف نواس وألبي الفاريس لبشار يكن فلم
االستعداد منها أمور؛ الشاعرية يف النبوغ سبب إنما وغزارتها، املعاني وتوليد الشاعرية
واملران، بالتعلُّم يأتي وهذا األداء، وطريقة اللسان منها نعم الشعري، والخيال الطبيعي
منهم وقريب بالعراق يكون أن يصعب فليس الحجاز من بالقرب وسهل تيرس إن وهو
إنما وهو الباعث، حيث ويغزر يكثر الغربي النمط هذا وخاصة الشعر أن كما البادية،

العراق. يف متوافًرا كان
زعيم وكان الدواوين، وحول القصور حول بالشام نشأ الفني النثر يف الشأن كذلك
جديًدا، نمًطا الكتابة يف سلك فقد محمد؛ بن مروان كاتب الكاتب، الحميد عبد ذلك
الشعر انتقل كما العراق، إىل انتقلت النثر يف الزعامة ولكن واسرتسل؛ فيه أسهب
بن وعمرو املقفع، ابن هللا عبد فيه للرياسة فتصدَّر والدواوين، الحارضة انتقلت وكما

عراقي. وكلهم وأمثالهم، والجاحظ مسعدة،

علم من والرومان اليونان خلَّفه ما بقايا وهي فلسفية، طبية الهوتية حركة كانت ثم
اللغة وأحلُّوا الرسيانيون، النصارى العلم من النوع هذا رياسة وتوىل البالد، هذه يف
وقنرسين حلب يف املدارس لذلك وأنشأوا والالتينية، اليونانية اللغة محل الرسيانية
بن د عَّ وقد سفيان، أبي بن معاوية عهد من دمشق يف بالخلفاء واتصلوا وغريهما62

.٦/١ اليتيمة 61
بعدها. وما ١٢/٤ عيل كرد لألستاذ الشام خطط ذلك يف انظر 62
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العبايس، العرص يف مرتجمون منهم ونبغ وفالسفتهم، أطبائهم من كثريًا أصيبعة أبي
الحميص. هللا عبد بن املسيح وعبد البعلبكي، لوقا قسطاس أشهرهم ومن

أشهرها الروماني، القانون لتعليم فقهية مدارس من بالشام كان ما إىل هذا
ونوع التقايض طريقة الناس وعلَّمت الشام، أهل من كثري فيها تخرَّج بريوت، مدرسة
عىل وتقاليدها عاداتها وعرضت الفتح، بعد اإلسالمية اململكة يف ذابت وكلها األحكام،

ُرِفَض. ما وُرِفَض ماْقِبَل، منها اإلسالم،ْقِبَل

انحاز ملَّا ومعاوية، عيلَ أيام اشتد قديًما، والعراق الشام بني النزاع كان الجملة وعىل
وأخضعت الشام، غلبت معاوية غلب ا فلمَّ عيلّ؛ إىل والعراقيون معاوية، إىل الشاميون
الحجاج أمثال العراق إىل يرسلون األمويني، عهد يف الحال كذلك وظل لحكمها، العراق
السياسة، لغلبة تابعة الشام يف والفن العلم غلبة وكانت الخسف، ويسومهم بهم ينكِّل
ونكَّلوا الشاميني، من بثأرهم العراقيون فأخذ الشام، العراق غلبت أي األمويني، عىل
فعلوا كما أحيانًا وبالزندقة أحيانًا، عنهم السيايس بامليل واتهموهم شديًدا، تنكيًال بهم
غزو إىل ذاهبًا حلب يف وهو «بلغه املهدي فعل وكما وأمثاله، القدوس عبد بن بصالح
ذلك عىل وارتكنوا كتبهم»؛63 وقطع وقتلهم فجمعهم زنادقة، الناحية تلك يف أن الروم
تعد فلم كان، وكذلك والفن، العلم ضعف ذلك يتبع أن وطبيعي وترشيدهم، لقتلهم
ففي بعد الشاميني من نبغ فَمْن األوىل، والفنية العلمية منزلتها العبايس العرص يف للشام
وكتابة كشعر الديني العلم غري يف نبغ وإن — الزهد عليه يُْحَمُل قد الذي الديني العلم
فإنه العراق، عىل ونبوغه وفنه علمه يعرض العراق إىل الشام من خرج وفلسفة، وطب

للظهور. الوحيدة الوسيلة

تفصيًال. العلمية الحالة رشح يف اآلن ولنرشع

.٢٩/٤ الشام خطط 63
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الرابع الفصل

احلديثوالتفسري1

اختلفت فقد التدوين، مظهر — بقليل وقبله العبايس العرص يف — للحديث مظهر أهم
الحديث جمع املصلحة من هل التابعني، وبني وبعض، بعضهم الصحابة بني حينًا اآلراء
خطا َمْن أول ولعل — تدوينه عىل الرأي واستقر الخالف هذا ذهب ثم أوًال؟ وتدوينه
إىل كتب العزيز عبد بن عمر أن املوطأ «ففي العزيز، عبد بن عمر فعلية خطوة ذلك يف
أو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حديث من كان ما انظر أن حزم: بن عمرو بن محمد بن بكر أبي
عند ما له يكتب أن وأوصاه العلماء؛ وذهاب العلم دروس خفت فإني فاكتبه، سنته
نعيم أبو وأخرج بكر».2 أبي بن محمد بن والقاسم األنصارية الرحمن عبد بنت عمرة
حديث إىل «انظروا اآلفاق: أهل إىل كتب أنه العزيز عبد بن عمر عن أصبهان تاريخ يف

فاجمعوه».3 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
ابن لسليمان املدينة عىل القضاء ويل مدنيًا، أنصاريًا كان هذا محمد بن بكر وأبو
الليثي. يحيى بن يحيى رواية من أيدينا بني الذي العزيز، عبد بن ولعمر امللك عبد
فعىل ١٠١؛ سنة إىل ٩٩ سنة من العزيز عبد بن عمر والية وكانت ،١٢٠ سنة وتويف
ذ نُفِّ هل ولكن .١٠٠ سنة حول بالجمع محمد ابن بكر أبو أمَر قد يكون الرواية هذه
— نعلم فيما — إليها يرش ولم املجموعة؛ هذه إلينا تصل لم أنه نعلمه كما األمر؟ هذا
الخرب، هذا يف املسترشقني من الباحثني بعض شك هذا أجل ومن بعُد، الحديث جامعو

.٢٤٩–٢٧٠ من اإلسالم فجر يف عنه ُكِتب ما — أوًال — انظر 1

املوطأ. يف ال الحسن بن محمد رواية املوطأ يف النص هذا 2

.٢٦٥ ص اإلسالم فجر 3



اإلسالم ضحى

داعي ال ولكن الحديث؛ لجامعي املراجع أهم من لكان القبيل هذا من يشء جمع لو إذ
عمر موت فلعل تمَّ؛ الجمع أن لنا يرِو ولم أمر، عمر أن لنا يروي فالخرب الشك، هذا إىل

به. أمر ما ينفذ أن عن بكر بأبي عدل رسيًعا
بدأ كما الحديث، يف التأليف بدأ الثاني، القرن وانتصف العبايس، العرص جاء ا فلمَّ
عصور ويف مختلفة أمصار يف الحديث تدوين إىل النزعة هذه وْوِجدَت األخرى، العلوم يف
األصل)، (الرومي ١٥٠ سنة نحو املتوىف ُجريَج ابن الحديَث جمع مكة ففي متقاربة،
،(١٥١) إسحق بن محمد املدينة ويف حديثه»، يف يُتَابع ال «إنه وقال: البخاري يوثقه ولم
َعُروبَة أبي بن وسعيد ،(١٦٠) َصِبيح ابن الربيع وبالبرصة ،(١٧٩) أنس بن ومالك
األوزاعي وبالشام ،(١٦١) الثوري سفيان وبالكوفة ،(١٧٦) َسَلمة بن وحماد ،(١٥٦)
سعد بن الليث وبمرص ،(١٨١) املبارك ابن وبخراسان ،(١٤٣) َمْعَمر وباليمن ،(١٥٦)

.(١٧٥)
— غالبًا — الثاني القرن من الثاني النصف أوائل يف بدأ الجمع أن هذا من فنرى
إال السبق، له كان مرص أي تحديد الصعب ومن املختلفة، األمصار يف فشت الفكرة وأن
،١٥٠ سنة مات فقد موتًا؛ العلماء هؤالء أسبق كان مكة يف جريج ابن أن اعتربنا إذا
الحج، طريق من األمصار الفكرة وعمت ذلك، يف ُقلِّد وربما تأليًفا، أسبقهم فيكون
مرصه. أحاديث جريج ابن جمع كما الحديث، من أخذوا مكة إىل رحلوا الذين فالعلماء
املجموعات لبعض ووصٌف مالك، موطأ إال املجموعات هذه من إلينا يصل ولم
خدمة منه األول الغرُض كان األحاديث جمع أن عىل الوصف وهذا املوطأ ويدل األخرى،
أن ذكروا وقد فقهيًا، ترتيبًا ُمرتَّب فاملوطأ منها، األحكام استنباط بتسهيل الترشيع

التابعني. وفتاوى الصحابة أقوال أيًضا جمعت قد كاملوطأ األخرى الكتب
فقهاء حركة عىل ردٍّا عملهم كان للحديث الجامعني هؤالء من كثريًا أن يل فيظهر
سعد بن والليث الثوري، وسفيان واألوزاعي أنس بن مالك أمثال وأن القياسيني، العراق
القياس، عىل آحاد خرب كان ولو الحديث، يؤثِرون الحديث، مدرسة من فقهاء كانوا
أجل ومن — سيأتي كما منه األحكام الستنباط منظًما مصدًرا ليكون الحديث فجمعوا
نريد ما وكل أليق، به فهو الفقهية، األحكام حني إىل مالك موطأ وصف نرجئ هذا
متصلة كلها ليست أنها أعني مسندة، كلها ليست املوطأ أحاديث إن هنا نقوله أن
سقط (أي مرسل بعضها بل ملسو هيلع هللا ىلص، النبي إىل فالن عن فالن عن مالك يرويها السند،
روى الذي للصحابي ذكر غري من هللا، رسول عن التابعي فرواه الصحابي، سنده من
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لم لذلك أكثر)، أو راٍو سنده من سقط الذي (وهو منقطع وبعضها التابعي)، عنه
يصح لم إذ املوطأ؛ أحاديث كل ومسلم كالبخاري بعُد أُلِّفت التي الصحيحة الكتب ترو
ألَّف وقد — الجمهور» اها وهَّ ضعيفة أحاديث فيه «إن حزم: ابن وقال بعضها. عندهم
فيها قال التي (وهي والبالغات، واملنقطعة املرسلة األحاديث وصل يف كتابًا الرب عبد ابن

مسندة. تُْعَرَف لم أربعة أحاديث إال الثقة)، عن أو بلغني

عىل رشحه يف حجر ابن قال املائتني. رأس عىل الحديث تدوين يف أخرى خطوة وحدثت
رسول حديث ومزج األبواب مراعاة وهي األوىل، التأليف حالة رشح أن بعد البخاري
حديث يفرد أن منهم األئمة بعض رأى أن «إىل التابعني: وفتاوى الصحابة بأقوال هللا
العبيس موىس بن هللا عبيد فصنَّف — املائتني رأس عىل وذلك — خاصة ملسو هيلع هللا ىلص النبي
األموي موىس بن أسد وصنف سنًدا، البرصي َهد ُمَرسْ بن ُمَسدَّد وصنَّف. مسنًدا، الكويف
ذلك بعد األئمة اقتفى ثم مسنًدا؛ مرص نزيل الُخزاعّي حماد بن نعيم وصنَّف مسنًدا،
املسانيد تأليف وطريقة املسانيد». عىل حديثه وصنَّف إال الحفاظ من إمام فقلَّ أثرهم،
كتاب يقول كأن قبل، رشحناها التي هي فالثانية األبواب، عىل التأليف طريقة تخالف
األحاديث يرتب أن فطريقتها املسانيد ا وأمَّ فيها؛ الواردة األحاديث يذكر ثم الطهارة
التقسيم فأساس مرياث؛ أو زكاة أو صالة من موضوعاتها اختلفت مهما ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل
الصحابي وحدة الطريقة هذه يف التقسيم وأساس املوضوع، وحدة السابقة الطريقة يف
الجامع كتابه ى سمَّ ولذلك الطريقة، هذه عىل بعُد حنبل بن أحمد جرى وقد — الراوي

أحمد». «مسند للحديث
أفردت فقد الفقه؛ عن الحديث استقالل من نوع مزاياها من جديدة خطوة وهذه
التابعني، وفتاوى الصحابة أقوال من الكتب وجرَّدت بالذكر، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أحاديث
أنها إال أحكام، من منه يستنبط وما موضوعه عن النظر بقطع الحديث فيها وروعي
حديثه من ُرِوي ما صحابي كل مسند يف يجمعون فهم وغريه؛ الصحيح من ُجِمعَت
الحديث. يف األوىل الدرجة كتب ليست املسانيد كتب كانت ولذلك سقيًما؛ أو كان صحيًحا
من الصحيح وتمييز والنقد، الجمع حركة نشطت الثالث القرن كان إذا حتى
أُلِّفت وفيه العصور، خري بذلك فكان عليهم؛ أو لهم والحكم الرجال وترشيح الضعيف،
الحديث وشأن عليه. ومبنية منه مستمدة بعده املؤلفة الكتب وكانت الحديث؛ كتب أهم

وغريها. واللغة والنحو كالفقه العلوم من غريه كثري شأن ذلك يف
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سنة املتوىف مسلم وألَّف الصحيح، الجامع ٢٥٦ سنة املتوىف البخاري ألَّف ففيه
املتوىف داود أبي وسنن ،٢٧٣ سنة املتوىف ماجه ابن سنن أُلِّفت وفيه صحيحه، ٢٦١
وهي ٣٠٣؛ سنة املتوىف النَسائي وسنن ،٢٧٩ سنة املتوىف الِرتِِّمِذي وجامع ،٢٧٥ سنة

الحديث. كتب أصح ُعّدَت والتي الستة، الكتب — عادة — تسمى التي
البخاري صحيح يضعون واملحدِّثون ،٢٤١ سنة املتوىف أحمد مسند بها ويلحق
صحيحي عن كلمة نذكر ونحن بعدها؛ ما ثم الصحة، من األوىل الدرجة يف ومسلم

نؤرخه. الذي بعرصنا اتصاًال أكثر ألنها أحمد ومسند ومسلم البخاري
أجداده كانت بَْرِدْزبَه، بن املغرية بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد هو البخاري:
الُجْعِفّي اليمان يد عىل أسلم املغرية، أجداده من أسلم َمْن وأول املجوس، دين عىل فرًسا
محمد إنه البخاري يف يقال فلذلك أوالده، يف الوالء وتنقل له، والؤه فكان بخارى، وايل
أبوه وكان ،١٩٤ سنة بها ُولَِد بخارى، من فهو الُجعِفّي؛ هللا عبد أبو إسماعيل بن
إىل وأُْسِلم أمه، حجر يف فنشأ جليًال، ماًال له وترك صغري، وهو مات أيًضا، ثًا محدِّ
كتب حفظ سنة عرشة ست بلغ ا فلمَّ الحديث، حفظ يف بدأ سنني عرش بلغ ا فلمَّ الُكتَّاَب،

مشهوران. ثان محدَّ وهما ووكيع، املبارك ابن
األولني املحدِّثني من كثري كان فقد جديدة؛ خطوة الحديث جمع يف خطا وقد
يجمع أنس بن فمالك مرصهم، أحاديث من يجمعون ما عىل حديثهم يف يقترصون
مكة؛ أهل وخاصة الحجازيني أحاديث جريج وابن املدينة، أهل وخاصة الحجاز أحاديث
الدائرة هذه ع وسَّ البخاري ولكن مرصه، غري إىل رحل َمْن األولني املحدثني من ُوِجَد نعم
أخرى وبعبارة العلم، لطلب الرحلة يف اإلمعان يف املحدِّثني من بعده ملن سنة وسنَّ
إىل ورحل ثيها، محدِّ وسمع بلخ إىل ذهب بلده حديث سمع أن فبعد الحديث؛ لطلب
وقيسارية ودمشق ومرص واملدينة ومكة والكوفة والبرصة وبغداد والري ونيسابور مرو
يف الحديث من تفرق ما يجمع أن خطًة له وضع بهذا فهو — وحمص وعسقالن
يحتمله ال شديًدا عناءً فيها لقي عاًما، عرش ستة نحو الرحالت هذه يف وأقام األمصار،

.٢٥٦ سنة ومات موطنه، إىل عاد وأخريًا الصابرون، إال
الصحيح الحديث بني التمييز يف ِجدِّه يف أخرى خطوة بالحديث خطا أنه كما
يجمع دث املحِّ فكان عنايته، املوضوع بهذا فيها اليُْعنَى قبله الكتب كانت وقد وغريه،
حتى السامعني، أو القارئني إىل به الثقة ومقدار رواته عن البحث تارًكا إليه وصل ما

الناحية. هذه من املحدِّثني من كثري نقده املوطأ
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فيه البدء يحتاج كان — ضعيفه من الحديث صحيح تعرُّف أعني — العمل وهذا
حياتهم وتاريخ الحديث، رجال بتاريخ واسعة معرفة إىل يحتاج فهو اليُقدَّر، عناء إىل
برجال دقيقة معرفة إىل ويحتاج أْوال، عنه روى بَمْن الراوي التقى هل ليعرف ووفاتهم
وحفظهم، بهم، والثقة صدقهم، مقدار ما الصحابي زمن إىل البخاري زمن من الحديث
صادق منهم وَمْن كاذب، منهم وَمْن الحال، مستور منهم وَمْن أمني، صادق منهم وَمْن
األحاديث مقارنة إىل يحتاج كما روايته»، تُْقبَُل وال دعوته «تُْقبَُل يقولون كما مغفل لكنه
كما علل، من فيها وما وموافقات، فرق من بينها وما املختلفة، األمصار ترويها التي
ذلك؛ وغري وشيعي ومرجيء ومعتزيل خارجي من الرجال مذاهب معرفة إىل يحتاج
غري له تأويل أو صحيح غري بحديث القول عىل مذهبه يحمله قد ما مقدار منها ليتبني
كثريًا ألن واملشقة؛ العرس غاية يف — ترى كما — مهمة وهي ذلك، غري إىل — راجح
وكم والظاهر، يتفق ال باطن من فكم الرسائر، وخفايا والضمائر، بالنيات يتصل منها
تقوى متصنع من وكم قبيح، يسء وباطنها جميل، طيب ظاهرها وأقوال أعمال من
العامة من خوًفا بغريها يتظاهر عقيدة مضمر من وكم سالًحا، ذلك اتخذ وقد وصالًحا،
سوء، خطة من رسم مما فيتمكن الناس بظاهره ليخدع أو والسلطان، الجاه ذوي أو

وهكذا.
غرضه: من يقرب أن من مكنتاه بارزتني خصلتني البخاري ُرِزَق وقد

ما كثرة يف الرواة بالغ وقد بالحديث يتعلق فيما وخاصة القطة، قوية حافظة (١)
يحفظ صباه يف كان أنه عنه فُرِوي بسندها، أحاديث من قلبه ظهر عن يحفظه كان
مولد ويعرف إال والتابعني الصحابة عن بحديث يجيء وال وأكثر، حديث ألف سبعني
كثريًا عنه ورورا حديث، ألف مائتي إىل بعضهم وأوصلها ومساكنهم4 ووفاتهم أكثرهم
يستعني وكان الحفظ. يف قدرته عىل — كانت مهما — تدلَّنا مبالغات ولكنها ذلك، مثل
يف حديثًا تركت «ما يقول: كان أنه عنه رووا فقد الفكر، وكثرة بالتقييد حفظه عىل
الحديث من تصانيفي يف أدخلت ما عددت قال: أنه َورَّاقه عنه رَوَوى كتبته» إال البرصة
القداحة يأخذ مرارا الليل يف يقوم كان أنه عنه وذِكَر حديث. ألف مائتي نحو فإذا

رأسه. يضع ثم عليها فيعلِّم أحاديث يخرج ثم ويرسج، ناًرا فيوري

.٢٤/٢ البغدادي والخطيب ٥/٣ الشافعية طبقات انظر 4

467



اإلسالم ضحى

الرجال، لتمييز التاريخ كتابه وضع ذلك ويف ونقدهم. الرجال تعريف يف مهارته (٢)
فيه حديث أمامه وُرِوي قصة»؛ عندي وله إال التاريخ يف اسم «قّل قال أن عنه ورووا
كان باليمن قرية البخاري: فقال َكيَْخاَراِن، عن فُسِئَل الَكيَْخاَراِنّي، عطاء وهو راٍو اسم
منه فسمع اليمن إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من الرجل هذا بعث سفيان أبي بن معاوية
يقول فهو جًدا، التعبري مؤدب بالرجال الدقيقة معرفته مع وهو حديثني.5 (هذا) عطاء
وقّل عنه»، «سكتوا يقول أو نظر»، «فيه كذبه يعرف والذي يرتضيه ال الذي الرجل يف
وأرصح بالكذب، يعني فالن، ورماه فالن كذَّبه يقول وإنما اع وضَّ أو كذَّاب يقول أن

النادر. يف إال الحديث» ُمنَْكر «هو رجل: يف قال ما

األحاديث جمع عىل يقترص أن كتابه يف البخاري أراد الصحيح»: «الجامع كتابه
يتصل الذي املسنْد الحديث هو املحدَّثني اصطالح يف الصحيح والحديث الصحيحة،
— ضابًطا عدًال رواته من راٍو كل ويكون — ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل الراوي من — إسناده
املسند الصحيح «الجامع اه وسمَّ عاًما عرش ستة هذا كتابه جمع يف البخاري أنفق وقد
حديثًا؛ ٧٣٩٧ — حجر ابن ذكره ما عىل — فيه جمع وقد ملسو هيلع هللا ىلص» رسول حديث من
واملوقوفات واملتابعات املعلقات فيه تدخل وال املكررة األحاديث فيه تدخل العدد وهذا

واملقطوعات.6
واملقطوع، املوقوف غري حديثًا ٩٠٨٢ بلغت واملتابعات املعلقات إليه أضيفت فإذا
٢٧٦٢ كانت املكررة غري السند املوصولة األحاديث عد عىل واقترص املكرر حذف وإذا

حديثًا.

.٨/٢ البغدادي الخطيب 5
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عمر ابن عن البخاري يقول كأن أوله من السند فيها يذكر لم التي األحاديث املعلقات 6
للنبي فعل وال قول فيها يذكر فلم الصحابة إىل سندها ينتهي التي األحاديث واملوقوفات إلخ، قال أنه
هي واملتابعات كالتابعي، الصحابة دون َمْن إىل فيها السند انتهى ما واملقطوعات للصحابي، بل ملسو هيلع هللا ىلص
عن سريين ابن عن أيوب عن حماد رواه، قد الحديث كان إذا فمثال أخرى؛ طرق من الحديث يروي أن
أو حماد، غري أيوب عن آخر راٍو يرويه كأن آخر براٍو الحديث هذا أدعم فإذا ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن هريرة أبي
يسمى هريرة، أبي غري ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن أو سريين، ابن غري هريرة أبي عن أو أيوب، غري سريين ابن عن
املتابعة ألن الضعفاء؛ بعض رواية فيها فيجيزون املتابعات يف املحدثِّون ويتساهل — متابعة هذا كل

له. وتقوية للحديث ما تدعي إال ليست
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رشوًطا يصححها التي لألحاديث جمعه يف اشرتط البخاري أن املحدَّثون ذكر وقد
اليشء بعض تخالف رشوًطا «مسلم» اشرتط كما البخاري»، «رشوط عادة تسمى
يكون أن الحديث يف اشرتط فكالهما مسلم»؛ «رشوط ويسمونها البخاري، رشوط
مخِتلط، وال مدلِّس غري صادًقا مسلًما رواته من راٍو كل يكون وأن متصًال، إسناده
االعتقاد؛ سليم الوهم، قليل الذهن، سليم متحفًظا، ضابًطا العدالة، بصفات متصًفا
جمع من املكثرون وهم املحدَّثني أساطني من كان إذا املحّدث أن يرى البخاري وكان
يف تختلف درجاٌت عنه يروون الذين أصحابه فإن ونافع، كالزهري وروايته الحديث
ويالزمه السفر يف يزامله كان َمْن األوىل فالدرجة واإلتقان؛ الحفظ ويف به الصلة مقدار
بالتثبت. ُعِرَف النوعني وكال قصرية، مدة إال يالزمه لم َمْن الثانية والدرجة الحرض؛ يف
وقد عادة، األوىل الدرجة من يكونوا أن الرواة يف يشرتط فالبخاري درجات، ذلك وييل
ى ويُسمَّ حديث، ًعىل تعليقا يرويه الغالب يف ولكنه الثانية، الدرجة رجال عن يروي
يقبل كما الثانية الدرجة رجال يقبل و«مسلم» البخاري؛ رشوط من رشًطا أيًضا ذلك
عند فيهم فاْكتُِفي املكثرين غري ا وأمَّ التعليق. عىل الثانية الدرجة يف يقترص وال األوىل،

إلخ.7 الخطأ وقلة والعدالة الثقة برشط ومسلم البخاري
بهذا الصحيحة األحاديث عىل يقترص لم أنه البخاري أحاديث عدِّ عند رأينا ولكنا
ال لالستئناس ذكرها إنما إنه قالوا وقد ومقطوعة، موقوفة أحاديث ذكر بل املعنى،
فقيًها، — الحديث يف الفائقة قدرته مع — كان البخاري إن ثم للباب. أساًسا لتكون
أنه الظاهر بل شك، محل هذا ولكن الشافعية، طبقات كتابه يف شافعيًا السبكي ويعده
حنيفة، أبي مذهب أحيانًا توافق وآراء بها، تفرَّد استنباطات وله مستقًال مجتهًدا كان
وأحيانًا عباس، ابن مذهب يختار وأحيانًا تخالفهما، وأحيانًا الشافعي، مذهب وأحيانًا
خاف إذا وأنه القرآن، بقراءته بأس ال الُجنَُب أن اختار فقد إلخ؛ وعطاء مجاهد مذهب
البيوع يف يحتكم أن ورأى بالنعال، الصالة جواز ورأى يتيمم، البارد املاء من املرض
لم أنه كله هذا فظاهر إلخ. القرآن الكتاب أهل تعليم جواز ورأى الناس، ُعْرِفِ إىل

بمذهب. يتقيد
رتبه فقد الصحيح»؛ «الجامع كتابه يف كبري أثر لها كان الفقهية الناحية هذه
اإليمان بكتاب وثنَّاه الوحي» «ببدء بدأ أن فبعد املوطأ، يف مالك فعل كما فقهيًا ترتيبًا

الباري. فتح مقدمة من األول الجزء انظر 7
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يف النسخ واختلفت الزكاة، كتاب ثم الصالة، كتاب ثم الطهارة، كتاب ذكر والعلوم
املعامالت من انتهى إذا حتى إلخ، البيوع كتاب ثم اآلخر؟ قبل أيهما والحج؛ الصوم
ثم والوقف، الوصية كتاب ثم الصلح، وكتاب الشهادات كتاب فقال املرافعات، ذكر
بدء يف الكالم فذكر فقهية، غري أبواب عىل ذلك بعد وطفر الجهاد، بكتاب ذلك أعقب
واملهاجرين الصحابة وفضائل قريش، مناقب ثم األنبياء وتراجم والنار، والجنة الخلق،
الفقه إىل عاد ثم التفسري، كتاب ثم إليها، وما واملغازي النبوية السرية ذكر ثم واألنصار،
ثم الطب، كتاب إىل ذلك من خرج ثم واألرشبة، األطعمة كتاب ثم وطالق، نكاح من
ثم واإلكراه، الحدود ثم والكفارة، النذور كتاب ثم واالستئذان، والصلة والرب األدب كتاب
ذكر ثم والقضاة، األمراء فيه وذكر األحكام وكتاب الفتن، كتاب ثم الرؤيا، تعبري كتاب
واالستنباط االجتهاد، وأحكام اآلحاد كأخبار الفقه، أصول يف عادة فيها يتكلم أشياء

التوحيد. بكتاب كله ذلك وختم والسنة، الكتاب من
بابًا؛ ٣٤٥٠ فيها كتابًا، ٩٧ الكتب وعدة أبواب، إىل الكتب هذه من كتاب كل م وقسَّ
تعرُّف يف أنفسهم الشارحون أتعب وقد الغرابة، من يشء فيه ترى كما الرتتيب وهذا
فبعض ذلك، من أصعب هو ما فيه بل — الرتتيب هذا عليه بنى الذي املنطقي األساس
هللا، كتاب من آية فيه وبعضها واحد حديث فيه وبعضها كثرية، أحاديث فيه األبواب
الناظر عىل يصعب األبواب وبعض حديث، أو كتاب من تحته يشء ال عنوان وبعضها
أنه أوضحها هذا، تعليل يف اختلفوا وقد — فيه ُذِكَر وما العنوان بني الرابطة فهم
الباب، هذا يف حديث عنده يصح لم ألنه حديثًا؛ فيه يذكر وال الباب يذكر قد أحيانًا
البخاري وهو — املؤلف وأن حديث؛ عنده ويصح يتحرى حتى مفتوًحا الباب ترك وقد
فيه يذكر لم بابًا ضم الناسخني فبعض النهائية؛ صيغته يف كتابه وضع قد يكن لم —
املستميل: أحمد بن إبراهيم إسحاق أبو الحافظ قال بابًا. له يذكر لم حديث إىل حديثًا،
البخاري) صاحب (أي صاحبه عند كان الذي أصله من البخاري كتاب «انتسخت
لم تراجم منها مبيضة، وأشياء تتم لم أشياء فيه فرأيت الِفَربْري، يوسف بن محمد
وقال بعض».8 إىل ذلك بعض فأضفنا لها، يرتجم لم أحاديث ومنها شيئًا، بعدها يُثِْبت
مع والتأخري، بالتقديم مختلفة الروايات أن القول هذا صحة عىل يدل «ومما الباجي:
يف كان فيما منهم واحد كل قدَّر ما بحسب ذلك وإنما واحد، أصل من انتسخوا أنهم

.٥ ص ١ جزء حجر البن الساري هدي يف وغريها النقول هذه انظر 8
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ترجمتني تجد أنك ذلك ويبني إليه، فأضافه ما موضع من أنه مضافة رقعة أو طرة
أحاديث».9 فيها ليس متصلة ذلك من وأكثر

يف أحد ينازع ولم الحديث، كتب أصح بحق البخاري كتاب ُعدَّ فقد كان ما وأيًا
عليه مسلم صحيح تفضيل من قوم من كان ما إال الحديث، كتب أصح وعدَّه أفضليته

بيانه. سيأتي كما
املحدِّثني كبار من والنقدة اظ فالُحفَّ نقد، مواضع من خلوُّه هذا معنى ليس ولكن

أهمها: متعددة وجوه من وحرية رصاحة يف بالنقد تناولوه

ذلك. سبق وقد تحتها، وما الرتجمة بني والعالقة الكتاب ترتيب (١)
آخر باب يف اآلخر وبعضه باب يف الحديث بعض فيذكر الحديث يقطع أنه (٢)
وبعضها السند متصل بعضها يذكر وقد املختلفة، األجزاء يف الرواة تختلف وقد وهكذا،
من جزء كان فإذا الفقهية، نظرته الحديث تقطيع إىل دعاه الذي أن ويظهر منقطعه؛
يتعلق اآلخر جزؤه كان وإذا الصالة كتاب يف ذكره بالصالة يتعلق — مثًال — الحديث
رواياته، من رواية باب كل يف فيذكر الحديث رواة يختلف وقد البيع، يف ذكره بالبيع
هذا يف عليه أُِخذَ وقد وهكذا، مسند غري فريويه قبل اإلسناد من ذكر بما يكتفي وأحيانًا

عنها. يجيبوا أن له املنترصون يستطع لم مآخذ بعض الباب
فيها اتفق حديثًا ٣٢ منها ،١١٠ بلغت أحاديث بعض يف الحديث اظ ُحفَّ انتقده (٣)
ذلك عن يعرب كما علًال فيها أن االنتقاد ووجه البخاري، بها انفرد و٧٨ ومسلم، هو
أنس عن الزُّْهِري عن مالك عن حديثًا رويا ومسلًما البخاري أن ذلك مثال املحدِّثون،
وقد ومرتفعة، والشمس فيأتيهم َقباء إىل منا الذاهب يذهب ثم العرص، نصيل كنا قال:
منا الذاهب يذهب «ثم كلها: الصحيحة الروايات ألن ذلك؛ يف مالًكا املحدَّثون انتقد
هذه بعض عن أجيب وقد وهكذا والعوايل،10 قباء بني وفرق قباء، إىل ال الَعَوايل» إىل

معقولة. غري إجابات وبعضها مقبولة، إجابات األحاديث
رجال من اظ الُحفَّ ف ضعَّ وقد ثقات، غري لهم روى الذين الرجال بعض إن (٤)
الرجال أرسار عىل فالوقوف املشاكل؛ مشكلة هذه الواقع ويف الثمانني، نحو البخاري

نفسه. املصدر 9
املدينة. بظاهر قرى والعوايل املدينة، قرب موضع قباء 10
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بمستور يُْصنََُع ماذا ولكن عليه، الحكم سهل واضحة زلة زلَّ َمْن إن نعم محال،
وآخر رجًال يّوثق فبعض االختالف، كل تختلف الرجال عىل الناس أحكام إن ثم الحال؟
يف يختلفون أنفسهم املحدِّثون كان ثم لها؛ حرص ال ذلك عىل النفسية والبواعث يكذِّبه،
واملعتزيل، كالخارجي مطلًقا املبتدع حديث يرفض فبعضهم والتعديل، التجريح قواعد
داعيًا كان إن يقول وبعضهم ببدعته، تتصل ال التي األحاديث يف روايته يقبل وبعضهم
حديث يروي فال يتشدد املحدِّثني وبعض ُقِبلَت، داٍع غرْي كان وإن روايته تقبل ال لها
يرى ال وبعضهم وضبطهم، صدقهم كان مهما الدنيا أمر يف ودخلوا بالوالة، اتصلوا َمْن
مزحها، مزحة املحدِّث عىل فيأخذ يتزّمَت وبعضهم صادًقا، عدًال كان متى بأًسا ذلك يف
ويختفون، الطريق يف نقود رصر يضعون كانوا البرصة ان ُمجَّ بعض أن ُرِوي كالذي
املحدِّثني بعض فأفتى منه، وضحكوا خجًال فرتكها به صاحوا ألخذها املار انحنى فإذا
الدراهم رصة وأخذ الزجاج رصة وضع به صاحوا فإذا مكرس، زجاج من رصة يمأل أن
بأًسا، به ير لم إذ بعضهم له وعدَّ ذلك، أجل من املحدثني بعض فجرَّحه وتأديبًا، عقابًا
الحكم يف كبريًا اختالًفا اختلفوا هذا أجل ومن رشحها؛ يطول أسباب من ذلك غري إىل
امُلثُل أوضح من ولعل عنه، واألخذ روايته صحة يف اختالفهم ذلك وتبع األشخاص، عىل
بعضهم رماه فقد وتفسريًا، حديثًا الدنيا مأل وقد عباس، ابن موىل ِعْكِرمة ذكر يف
شيئًا كذبه عن ورووا األمراء، جوائز يقبل كان وبأنه الخوارج، رأي يرى وبأنه بالكذب،
عىل عكرمة كذب كما عيلَّ تكذب «ال «بُْرد»: ملواله قال املسيب بن سعيد أن فرووا كثريًا،
كذَّاب عكرمة «إن القاسم: وقال كثرية، أحاديث يف املسيب بن سعيد وأكذبه عباس»، ابن
البحور من بحًرا عكرمة «كان سعد: ابن وقال عشية»، يخالفه بحديث غدوة يحدِّث
لونه، ويعدِّ يوثِّقونه آخرين أن حني عىل هذا بحديثه»، يحتج وليس فيه، الناس وتكلَّم
وقد عنه، والرواية بأقواله وتاريخه تفسريه ويمأل الثقة كل به يثق الطربي جرير فابن
املحدِّثني. كبار من وغريهم َمِعني بن ويحيى راُهويَه بن وإسحق حنبل بن أحمد وثَّقه
عنده ترجح فالبخاري مختلفة، مواقف منه الصحيح جامعو وقف كله هذا أجل من
حديثًا إال له يرِو فلم كذبه، عنده ترجح ومسلم كثريًا، صحيحه يف له يروي فهو صدقه،
جبري بن سعيد لحديث تقوية ذكره وإنما وحده، عليه فيه يعتمد ولم الحج، يف واحًدا

نفسه. املوضوع يف

حديث كتاب جامع يسلم ولم الحال، مستوري عىل الحكم صعوبة نرى هذا من
الرجال. عىل الحكم يف الناس الختالف ذلك من
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تحرَّى فقد أحيانًا، للخطأ عرضة كان ومهما البخاري، نُِقَد فمهما حال كل وعىل
املتناهية، بدقته يشعر والقارئ الجهد، أقىص ذلك يف وبذل التحري، أمكنه ما جمعه يف
الحديث يتبع ما وكثريًا قليًال، خالًفا كان ولو الحديث، رواية يف الخالف عىل ينصُّ فهو
من استنباًطا تعليقه يكون وقد هللا»، عبد أبو «قال بقوله: متبدئًا الدقيقة بتعليقاته
هذا للناس فتح من أول أنه ذلك إىل أضيف فإذا ذلك، نحو أو لغريب رشًحا أو الحديث
يف املنحى وهذا نظره، يف الصحيح عىل واالقتصار الرواية يف التدقيق شدة من الباب

واملحّدثني. الحديث عىل فضله عرفنا التأليف،

يف كذلك بدأ نيسابور، أهله ومسكن ُقَشري من األصل عربي الحجاج بن مسلم مسلم:
وذهب ومرص، والشام والحجاز العراق إىل نيسابور من طلبه يف ورحل الحديث، طلب
البخاري استوطن حينما البخاري من كثريًا استفاد وقد بها، وحَدث مراًرا بغداد إىل
كتبًا ألَّف وقد ،٢٦١ سنة بنيسابور مات وقد به، وتأثر منه وتعلَّم عنه وأخذ نيسابور،

صحيحه. أهمها كثرية
بهما، والوثوق درجتهما لرفعة البخاري بصحيح دائًما ويُْقَرْن مسلم: صحيح
اظ الُحفَّ رواه ما األول: أقسام، ثالثة الحديث م يقسِّ «أنه هذا كتابه أول يف ذكر وقد
رواه ما والثالث: واإلتقان، الحفظ يف املتوسطون املستورون رواه ما والثاني: املتِقنون،
ج يُعرِّ فال الثالث ا وأمَّ الثاني، أتبعه األول القسم من فرغ إذا وأنه واملرتوكون؛ الضعفاء

عليه».
تقديم عىل والجمهور مسلم، أو البخاري صحيح تقديم يف يختلفون والناس

أهمها: ألسباب البخاري

ضعفاء ُعدُّوا ممن أكثر مسلم لهم روى الذي الرجال من ضعفاء ُعدُّوا الذين أن (١)
البخاري، لهم بالتخريج انفرد ممن رجًال ثمانني يف تُُكلِّم فقد البخاري؛ رجال من

مسلم. لهم بالتخريج انفرد ممن رجًال وستني مائة يف وتُُكلِّم
الحديث لهم يذكر لم وإنما الضعفاء، هؤالء عن الرواية من اليُْكِثُِر البخاري وأن (٢)

لهم. الرواية من فيُْكِثُر مسلم ا وأمَّ نادًرا، إال والحديثني
ذلك. تقدَّم وقد املكثرين، املحدِّثني يف األوىل الدرجة البخاري اشرتاط (٣)
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والبخاري عنه،11 امُلَعنَْعن تعارص إذا االتصال حكم للعنعنة يجعل مسلًما أن (٤)
مرة؛ ولو اجتماعهما تاريخيًا ثبت إذا إال السند املتصل الحديث حكم يف ذلك يجعل ال

دائًما. يلتزمها لم كان وإن البخاري ح ترجِّ رشوط كلها وهي

النيسابوري، عيلِّ كأبي العلماء بعض أجلها من له فضَّ مزايا مسلم لصحيح أن عىل
أهمها: املغرب، علماء وبعض

يف أصوله، بحضور بلده، يف كتابه «ألَّف مسلًما أن من حجر ابن ذكره ما (١)
يتصدَّى وال السياق، يف ويتحرى األلفاظ، يف يتحرز فكان مشايخه؛ من كثرية حياة
(أي تقطيعه ذلك من ولزم عليها، ليبُّوب األحكام استنباط من البخاري له تصدى ِلَما
عىل واقترص واحد، مكان يف كلها الطرق مسلم جمع بل أبوابه، يف للحديث البخاري)
تبًعا الندرة سبيل عىل املواضع بعض يف إال عليها يعرج فلم املوقوفات دون األحاديث

مقصوًدا». ال

بعد فيه ليس «ألنه مسلًما ل يفضِّ كان أنه من حزم ابن عن روي ما ذلك ومثل
أفضل؛ مسلم صحيح البحتة الحديث ناحية من الواقع ففي الرسد» الحديث إال خطبته
يف املختلفة بأسانيده تاًما الحديث يسوق بل البخاري، يفعل كما الحديث يقطع ال ألنه
بسند آخر جزءًا يروي وقد بسند، الحديث من جزءًا فريوي البخاري ا أمَّ واحد؛ موضع
والذي املختلفة؛ بأسانيده كامًال الحديث معرفة املحدِّث عىل فيصعب آخر؛ مكان يف آخر
الحديث إىل النظرة وغلبة البخاري، عىل الفقهية النظرة غلبة هذا عىل البخاري حمل
الفقه واستنباط غريها من الصحيحة األحاديث تجريد البخاري غرض فكان مسلم؛ عىل
غرض وكان التفسري؛ واستنباط منها، والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص النبي سرية واستنباط منها،

ناقش وقد منه، سمعت أو حدثني ذكر غري من فالن عن فالن فيه ورد الذي هو املعنعن الحديث 11
مخالفيه. عىل الرد يف وأطنب الحديث، بهذا العمل يف رأيه وجه وبنيَّ هذا، يف البخاري مسلم
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حديث كل طرق وجمع األذهان، إىل وتقريبها أيًضا، الصحيحة األحاديث تجريد مسلم
فرق. من أسانيده بني وما الحديث، متون بني ما معرفة ليسهل واحد؛ موضع يف

يف الغلط له يقع قد «البخاري ألن البخاري؛ يَْفُضل مسلًما إن بعضهم ويقول (٢)
ويذكره بكنيته، منهم الواحد ذكر فربما فيها، فنظر كتبهم أخذ أنه وذلك الشام، أهل

الغلط».12 له يقع ا فقلمَّ مسلم ا فأمَّ اثنان، أنهما ويتَوهم باسمه، آخر موضع يف

الفروق إىل يشري فهو الدقة؛ يف غاية دقيق — كذلك — مسلم فصحيح كان ما وأيَّا
كما ونسبه، الراوي صفة األحيان من كثري يف ويبني حرًفا، كان ولو الحديث يف الدقيقة
وحسنها. العبارة إيجاز مع هذا الفقه، يف ماهًرا فقهيًا أيًضا كان أنه عىل كتابه يدل

آالف، أربعة نحو املكرر غري ومن باملكرر، حديثًا ٧٢٧٥ أحاديثه عدد أن رووا وقد
البخاري. مبالغة ذلك يف يبالغ لم وإن فقيًها، ترتيبًا أيًضا ترتيبه إىل مال وقد

فقد مسنده ا وأمَّ الترشيع، يف فسنذكرها ترجمته ا أمَّ ومسنده: حنبل بن أحمد
يف فيجمع الحديث روى الذي الصحابي حسب عادة ترتب املسانيد كتب أن قبُل أبتا
رواها التي باألحاديث تُتْبَع ثم الصحابي، ذلك رواها الذي األحاديث كل واحد موضع
بن عمر مسند — مثًال — فيقول أحمد، مسند القبيل هذا ومن وهكذا، آخر صحابي
فالن عن فالن عن فالن حدثنا فيقول: عنه، نُِقلَت التي األحاديث كل ويروي الخطاب،
يفرغ حتى وقاص أبي بن سعد عن ُرِويَت التي األحاديث كل كذلك ويجمع عمر، عن
وحديث الحج يف وحديث الصالة يف عمر مسند من حديث يكون أن يجوز وقد منها،
فهو النبي، عن روى الذي الصحابي ولكن املوضوع، ليس التقسيم فأساس اإليمان، يف
ذكروا وقد يرويه، ما ونوع صحابي كل عن يُرْوَى ما عدد يعرِّف أنه ناحية من يفيد

مكررة. آالف عرشة نحو منها حديث ألف أربعني عىل يشتمل أحمد مسند أن
كثريًا فيه أن املحدِّثون ذكر بل ومسلم، البخاري مبلغ الصحة يف أحاديثه تبلغ ولم

الضعيفة. األحاديث من
الخوف وعدم الشجاعة فيه تتجىل أحمد مسند أن املسترشقني بعض الحظ وقد
وكان الشاميني بني منتًرشا كانت مما أمية بني مناقب يف أحاديث بذكره العباسيني، من

.١٠٢/١٣ البغدادي الخطيب 12
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أن كما للعباسيني. مداراة يذاكرها لم فإنهما ومسلم، البخاري ذلك من العكس عىل
وشيعته. عيل مناقب يف كثرية أحاديث ذكر من يتحرج لم أحمد مسند

بني مناقب يف األحاديث من كثريًا إن نعم ومسلم. البخاري عىل قاٍس حكم وهذا
ومسلم البخاري يف نجد ولكنا البخاري، يف ترد ولم أحمد مسند يف رويت والشيعة أمية
قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن ُرِوي «ما مثل الرأي هذا عىل رد بعض فيها األحاديث بعض
رواه بعدي» نبي ال أنه إال موىس من هارون بمنزلة مني تكون أن ترىض أما لعيل:
ورسوله، هللا يحب رجًال غًدا الراية «ألعطني حديث مسلم وروى ومسلم؛ البخاري
حديث أيًضا مسلم وروى عليًا»، يل ادعوا فقال لها الناس فتطاول ورسوله هللا ويحبه
يحبني ال أنه إيلَّ األمي النبي لعهد إنه النسمة وبرأ الحبة خلق «والذي قال: عليًا أن
رسول رأيت قال: الرباء عن ومسلم البخاري وروى منافق»؛ إال يبغضني وال مؤمن، إال
البخاري يف األحاديث ا أمَّ فأحبه. أحبه إني اللهم يقول: عاتقه عىل والحسن ملسو هيلع هللا ىلص هللا
أبو سال ما قال: عباس ابن عن مسلم أخرجه ما مثل جًدا، فنادرة أمية بني يف ومسلم
يف — يقال والحق — جًدا قليلة أنها كما نعم. قال إال شيئًا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سفيان
مناقب يف األحاديث فلعل العباسيني، جًدا وهما عباس ابن هللا عبد وابنه العباس مناقب
يف يشرتط ال أحمد كان وإذ يخرَّجاها؛ فلم ومسلم البخاري عند تصح لم األمويني
ما عىل األمر يكن فلم مسنده، يف فذكرها األحاديث هذه مع تسامح رشوطهما أحاديثه
تشرتط؛ ال أو تشرتط للحديث رشوط أمر بل وملق، ورصاحة وجبن، شجاعة أمر يظهر
ويف وأبنائه العباس مناقب يف أحاديث فوضعوا املحدِّثني بعض من ملق هناك كان نعم

ومسلم. البخاري غري عند يلتمس ذلك ولكن األمويني، مذمة

لهم وُضِعَت أو وضعوا قد — فعًال — األمويني أن هنا نذكر أن إىل هذا ويسوقنا
إذ عثمان، مناقب زيادة يف أحاديث منها متعددة، نواٍح من سياستهم تخدم أحاديث
أن حديث مثل اتصاًال، أكثر به وهم الراشدين، الخلفاء من األموي الخليفَة هو كان
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فنزل الُعْرسة، جيش يف وأْقتَابها بأْحالسها بعري بثلثمائة تصدَّق عثمان
عمل ما عثمان عىل ما — هذه بعد عمل ما عثمان َعىل «ما يقول: وهو املنرب، عىل من
يف الكوفة ُشعبة بن املغرية َوىلَّ ملَّا سفيان أبي بن معاوية أن الطربي وروى هذه»؛ بعد
كثرية، بأشياء إيصاءك أردت … قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد دعاه ،٤١ سنة جمادى
رعيتي، به ويصلح سلطاني ويسعد يرضيني، بما برصك عىل اعتماًدا تاركها فأنا
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عثمان عىل والرتّحم وذمه، عيلّ شتم عن تتََحّم13 ال بخصلة، إيصاءك تارًكا ولست
وبإطراء منهم، االستماع وترك لهم، واإلقصاء عيلّ أصحاب عىل والعيب له، واالستغفار
ملعاوية عامًال الكوفة عىل املغرية فأقام … منهم واالستماع لهم، واإلدناء عثمان شيعة
ذم يدع ال أنه غري للعافية، حبًا وأّشد سرية، يشء أحسن من وهو وأشهر سنني سبع
واالستغفار بالرحمة لعثمان والدعاء لهم، واللعن عثمان لقتَلة والعيب فيه والوقوع عيلّ

ألصحابه.14 والتزكية له
وفتنة الخوارج، وفتن الجمل، ووقعة عثمان، مقتل من الفتن استغالل ومنها:
الشام تعظيم ومنها: األمويني. تخدم ذلك يف الكثرية األحاديث ووضع الزبري، ابن
ذاك ِلَم فقلت للشام، طوبى ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال كحديث األمويني، مركز ألنها ومدحها؛
وكاألحاديث عليهم. أجنحتها باسطة السالم عليهم املالئكة ألن فقال: هللا؟ رسول يا
تعظيم من ذلك عىل الباعث يخفى وال إليها؛ وما والصخرة املقدس، بيت مدح يف الكثرية
غريهم، عىل الشام أهل تفضيل يف وكاألحاديث يسكنها، َمْن وتعظيم الخالفة مركز
رسول قال يل، ِخْر هللا لرسول قال َحَواَلة ابن أن داود أبو أخرجه الذي كالحديث
ومثل عباده». من خريته إليها يجتبى أرضه، من هللا خرية فإنها بالشام «عليك هللا:
ألنها األموي؛ العهد يف الشام يف األحاديث هذه انترشت وقد رشحه، يطول كثري هذا
األمويون، فاضطهد األمر، انعكس العباسيون أتى ا فلمَّ منها، انترشت ثم فيها ُصِنعَت
والتعلية ذمهم، يف األحاديث ُوِضعَت بل شأنهم، من ترفع التي األحاديث واضطهدت
«األحاديث عنوانه: فصًال للسيوطي الخلفاء كتاب يف فنرى أنفسهم، العباسيني لشأن
العباس»، بني بخالفة املبرشة «األحاديث عنوانه: فصل وبعده أمية» بني بخالفة املنذرة
ميلء وقد العباسيني، عهد يف ُعِمَل وأنه وتاريخه، الوضع عىل يدل نفسه والعنوان
شأن إلعالء والثاني األمويني، شأن من للحطِّ األول املوضوعة: باألحاديث الفصلني كال

العلم. يف العباسيني أثر يف الكالم عند ذلك من يشء ذكر تقدَّم وقد العباسيني،
أحق وَمْن الخالفة، مسألة وأثريت والعلويني، العباسيني بني الخالف اشتد كذلك
إىل وبعضهم العباسيني إىل الشعراء بعض به يتقرب العرص ذلك يف الشعر وكثر بها،

العلويني.

يتجنب. يتحمى: 13

.١٤١/٦ الطربي تاريخ 14
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أحق أنهم نغمة عىل التوقيع الخلفاء إىل الشعراء بها يتقرب وسيلة أكرب وكان
األموال الرشيد إعطاء يف الربامكة عاتب أَبَانًا «أن ويل: الصُّ روى فقد العلويني. من بامللك
مذهب سلكَت إن الفضل: له فقال منهم، وموضعه لهم، خدمته مع وفقره، للشعراء
طالب)، أبي آل هجاء هو ومسلكه حفصة أبي بن مروان (يعني شعرك أوصلت مروان
وبسائر بنا ولك يحل، ال ما يفعل كلنا الفضل: له فقال ذلك، أستحل ما وهللا قال:

املشهورة: قصيدته أبان فقال أسوة، الناس

وال��َع��رْب ال��ع��ْج��َم ق��ل��ت��ه ق��د ب��م��ا أُع��مُّ م��س��ل��ًم��ا ك��ان َم��ْن ال��ل��ه ب��ح��ق نَ��َش��ْدُت
اّل��ن��َس��ْب ْرت��بَ��ِة ف��ي ال��ع��ِم اب��ن أم إل��ي��ه ُزل��ف��ة أق��رُب ال��ل��ه ن��ب��ّي أَع��مُّ
وَج��ْب ب��م��ا ال��تُّ��راِث ح��قُّ ل��ُه ذا وَم��ْن وب��ع��ه��ِدِه ب��ه أول��ى وأيُّ��ه��م��ا
س��بَ��ْب َع��َل��ى ذاك ب��ع��د ع��ل��يٌّ وك��ان ب��ت��ل��ك��م��و أح��قُّ ع��ب��اٌس ك��اَن ف��إن
َح��َج��ْب ق��د اإلرِث ف��ي ال��ع��م الب��ِن ال��ع��مُّ ك��م��ا ي��ِرث��ونَ��ُه ُه��م��و ع��بَّ��اٍس ف��أب��ن��اء

بعد به واتصل درهم، ألف عرشين فأعطاه للرشيد، فأنشدها األبيات، آخر إىل
ذلك».15

املحدِّثني لضعفاء مجاًال أصبحت فالخالفة األدب، شأن ذلك يف الحديث شأن وكان
لم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن يرون فالّسنيون مذهبهم، يوافق ما فيها يضعون جانب، كل من
لحديث: األنبياء مال يورث ال كما تورثان، ال والخالفة النبوة وأن ألحد، بالخالفة يعهد
النصَّ ويرون ذلك، يرون ال والشيعة صدقة». تركناه ما نُوَرث، ال األنبياء معارش «نحن
كل يف أنها يرون والخوارج قريش، من األئمة أن يرون والسنيون وولده؛ عيلٍّ عىل
ناحية وكل زبيبة، رأسه كان ًحبشيًا عبدا كان ولو أصلحهم منهم يُْختار املسلمني،
يف القصائد ُوِضعَت وكما محدِّثون، لها وانتسب شعراء، لها انتسب النواحي هذه من
هؤالء ومن أيًضا، املختلفة املذاهب تأييد يف األحاديث ُوِضعَت املختلفة، املذهب تأييد
والطمع أكثر، لهم فامللق أيديهم، يف والسلطة جاًها وأعظم ماًال أكثر وكانوا العباسيون،
عباس ابن عن الرتمذي رواه الذي الحديث مثل أوفر، لهم الوضع فكان أنجح، فيهم

قال:

.١٤ ص األوراق 15
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حتى وولدك أنت فأتني االثنني غداة كان إذا للعباس: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «قال
ثم كساء، وألبَسنا مًعا، وغدونا فغدا وولَدك، بها هللا ينفعك دعوة لك أدعو
اللهم ذنبًا، تغادر ال وباطنة ظاهرة مغفرة وولده للعباس اغفر اللهم قال:

ولده». يف احفظه

يسلموها حتى أبي نو وِصْ ي عمِّ ولد يف «الخالفة هللا: رسول قال الطرباني رواه وما
به. مملوءة والكتب العلويني، عند الوضُع هذا ومثل وهكذا. املسيح» إىل

نعيم فرَيِْوي الحكم، إليه يُْعَهُد فيَمْن الناس رغبات إلظهار األحاديث ُوِضعَت بل
عليًا أن َلِهيَعة ابن عن «الفتن»،16 كتابه يف ومسلم) البخاري (شيخ املروزي حماد بن
وثالثون وأحد سنة وستون وسبع سنة مائة وفاته بعد ملسو هيلع هللا ىلص محمد أمة «سلطان قال:
السنة فتكون ١١ سنة مات هللا رسول كان وإذا الوهن». عليهم هللا يسلِّط حتى يوًما،

.١٧٨ سنة التاريخ هذا توافق التي
التامة السلطة فيها أُْعِطيَت التي هي السنة هذه أن املسترشقني بعض الحظ وقد
أموره الرشيد فوَّض السنة هذه «يف أنه ١٧٨ سنة حوادث يف الطربي ذكر فقد للربامكة،
كراهية هي معينة؛ سياسة لخدمة الحديث فُوِضَع الربمكي»، خالد بن يحيى إىل كلها

الربامكة.
املذاهب فانقسام كثرية، أخرى نواٍح وهناك الوضع، أسباب من واحدة ناحية هذه
تأييد عىل كثريين حملت سنة وأهل خوارج، وشيعة، ومرجئة، معتزلة إىل الكالمية

تصح. لم بأحاديث ُمدَّعاهم
أهل من الفقهاء بعض حملت رأي وأهل حديث أهل بني الفقهاء خالف أن كما
يف يكون قد وذلك حديث، فيه يرد لم الذي الفراغ مللء أحاديث وضع عىل الحديث
الحديث، اتباع من مذهبهم عىل جريًا به، يتسرتون ولكنهم الرأي، ألهل موافًقا حكمه
يستعملونه لهم سالًحا الحديث فيكون الرأي، أهل ملذاهب حكمه يف مخالًفا يكون وقد
ثقاة عند تصح لم الفقه أحاديث من كثريًا أن ذلك عىل والدليل الرأي، أهل ملهاجمة
الترشيع. يف الكالم عند لذلك تتمة وسيأتي عللها، بيان يف الكتب ووضعوا املحدِّثني،

حيث من قيَّم كتاب وهو ،٩٤٤٩ رقم الربيطاني املتحف يف محفوظة وهي منه نسخة عىل ُعِثَر 16

يسكن نعيم كان وقد تأثرهما، بالفقه متأثر غري وهو ومسلم، البخاري قبل الحديث حال عىل داللته
.٢٢٨ سنة السجن يف ومات القرآن، بخلق القول عن المتناعه. بغداد إىل حِمَل من يف وُحِمَل زمنًا مرص
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الوضع بعضهم واستساغة والرتهيب، الرتغيب أحاديث يف الناس تساهل ومنها
يف ورد مما كثرية كأحاديث الرش، عن والبعد الخري، عىل الحثُّ بها يُْقَصُد ألنه فيها؛

اإلحياء.17 كتاب
يقولون: واملحدِّثون اص، الُقصَّ أحاديث القبيل هذا ومن

وضعه، ببيان مقرونًا إال كان معنى أي يف املوضوع الحديث رواية تحلُّ ال «إنه
والعقائد». األحكام غري يف روايته تجوز فإنه الضعيف الحديث بخالف

املحدِّثني ثقات وكان أصل، لها ليس التي األحاديث من اص الُقصَّ أكثر وقديًما
كتابه يف الجوزي فابن بهم، واإليقاع العامة لسخط فيتعرضون لتكذيبها يتعرضون
شيًخا فسمع «تَْدُمر» نزل امللك عبد أيام يف الشعبي أن يذكر وامَلذكِّرين» اص «الُقصَّ
ونفخة َعق الصَّ نفخة نفختان ُصور كل يف ُصوَرين خلق هللا إن يقول اللحية عظيم
هي وإنما واحًدا، صوًرا إال يخلق لم هللا إن وقلت: عليه فرددت الشعبي: قال القيامة.
ورضبني نعله رفع ثم عيلّ! وتردُّ فالن عن فالن يحدثني إنما فاجر يا يل: فقال نفختان.

صوًرا. ثالثني خلق هللا إن لهم قلت حتى أقلعوا فما رضبًا، عيلَّ القوم وتتابع بها،
اص؛ الُقصَّ من الحديث يف البالء «معظم املوضوعات: كتابه يف الجوزي ابن وقال

هذا». يف تقل والصحاح وتَنُفق، ق تُرقِّ أحاديث يريدون ألنهم
شيًخا فسمعت باألهواز كنت قال: يونس بن محمد عن البغدادي الخطيب وروى
يتهاداه الرطب اللؤلؤ تنثر أن طوبى شجرة أمر فاطمة عليا ملسو هيلع هللا ىلص النبي ج َزوَّ ملَّا يقصُّ
ويحك يل فقال هللا. رسول عىل كذب هذا شيخ يا له: فقلت األطباق. يف بينهم الجنة أهل

عباس. ابن عن إسناًدا لنا فروى حدثك؟ َمْن قلت: الناس. حدثنيه اسكت
لنافع، يروي باإلسكندرية شيخ علينا َقِدَم قال: أنه سعد بن الليث عن وُرِوي
بالقنداقني أرْسلنا الشيخ خرج ا فلمَّ نافع، عن ُقنَْداَقني18 عنه فكتبنا حي، يومئذ ونافع

واحًدا. حديثًا منهما َعَرَف فما إىل
هللا وعبد الخطاب بن كعمر بعدهم، وَمْن والتابعني الصحابة من قوم كره وقد
«أن منها: بعلل الجوزي ابن وعلله القصص، من الرضب هذا أنس بن ومالك عمر ابن

بعدها. وما ٢٥٢ ص اإلسالم فجر يف ُكِتَب ما أيًضا ذلك يف انظر 17
الحساب. صحيفة القنداق: اللسان يف 18
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أن ومنها: إرسائيل، بني عن يُنَْقُل ما خصوًصا صحته يندر املتقدمني ألخبار القصص
ال اص الُقصَّ أن ومنها: العوام، قلوب يفسد ما قصصهم يف فأدخلوا وا قصُّ ما أقواًما

وتقواهم».19 علمهم لقلة الخطأ من يحرتزون وال الصواب، يتحرون
تنقية يف عناء من ومسلم البخاري، مثل القى ما عىل يدلنا وأمثاله هذا كل
ًبيانيًا رسميا اتخذنا لو أننا الغريب ومن منها، والزائف الجيد وتمييز ونقدها األحاديث
مرَّ عىل السعة يف يأخذ ثم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عهد يف املدبب طرفه هرم شكل لكان للحديث
كان املعقول أن مع الرسول، عهد من نكون ما أبعد القاعدة إىل نصل حتى الزمان
مع بعضهم بموت الحديث يقلُّ ثم بحديثه، الناس أعرف هللا رسول فصحابة العكس،
عهد أحاديث من أكثر األموي العهد أحاديث أن نرى ولكنا وهكذا. عنه الراوي عدم
يكون قد األموي. العهد أحاديث من أكثر العبايس العرص وأحاديث الراشدين، الخلفاء
من وجمعه العبايس العرص يف الحديث لطلب الهجرة أن الصحيحة األسباب ضمن من
األسباب أكرب من بل السبب كل هذا ليس ولكن وأنشط، أتم كانت األمصار مختلف
الديانات أهل من وغريهم واملجوس والنصارى فاليهود الوضُع، الحديِث تضخيم يف
يف بما األحاديث فُمِلئَت وأخبارهم، دياناتهم من كثرية أشياء األحاديث يف أدخلوا األخرى،
اليهودية الثقافة يف الكالم عند رأيت كما النرصانية، أخبار وببعض وحواشيها، التوراة
والروم.20 الفرس فضل عىل تدل التي كاألحاديث الشعوبية تعاليم وببعض والنرصانية،
ونحوا يوصف، ال ما التمحيص يف الجهد من بذلوا املحدِّثني ثقات أن الحق ويف
يف بعدهم ومن التابعني من الحديث رواة وضع يف فاجتهدوا مختلفة، مناحي ذلك يف
ذلك يف ووضعوا وسريته، تاريخه وعرَّفوا راٍو كل حوا ورشَّ اإلمكان، بقدر دقيقة موازين
سنة املتوىف اَلقطَّان سعيد بن يحيى الباب هذا يف اشتهر وقد والتعديل». «للجرح قواعد
ح، ُجرِّ جرَّحاه وَمْن ُعدِّل َعدَّاله فَمْن غالبًا، حكمهما وقبلوا بهما الناس وثق وقد ،١٨٩
ومحمد ،(٢٤١ (سنة حنبل، بن وأحمد ،٢٣٣ سنة املتوىف َمعني بن يحيى بعدهما وجاء

والبن للعراقي، اص الُقصَّ حوادث من الخالص عىل الباعث منها: الكثرية، الكتب ذلك يف أُلِّفت 19
حديثًا طبع وقد للسيوطي، القصاص أكاذيب من الخواص تحذير ومنها: كثرية، تآليف ذلك يف الجوزي

األخبار. هذه بعض نقلنا ومنه
يف اإلسالمية املعارف ودائرة guillaume وكتاب .Muhamm. Stud جولدزيهري أيضا هذا يف انظر 20

حديث. مادة
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وعليلهم صحيحهم وبيان الرجال نقد من كذلك فأكثروا (٢٣٠) سنة طبقاته يف سعد بن
كل ي ُسمِّ كتب ثالثة الباب هذا يف البخاري وألَّف — آثارهم عىل بعدهم َمْن وسار —
اسمه بَمْن صدَّره أنه غري املعجم، حروف عىل مرتَّب وهو كبري، البخاري»: «تاريخ منها
ومن وصغري. السنني؛ عىل رَّتَبه وقد وأوسط، الهجاء؛ حروف ترتيب إىل عاد ثم محمد،
يف وضعوا كما كتبًا، وللمدلسني كتبًا، وللضعفاء خاصة كتبًا للثقات أفردوا َمْن املؤلفني
الوسط؟ يف وأيُّها أحط؟ وأيُّها رتبة؟ أعىل األحاديث أيُّ للحديث: قواعد أيًضا العرص هذا
ُعنُوا كما الحديث»، «مصطلح ذلك ي وُسمِّ اسًما، نوع لكل ووضعوا أنواعها، وميَّزوا
بحث إىل قوم واتجه الحديث»، «غريب ذلك يف وألَّفوا غريبه، تفسري حيث من بالحديث

وهكذا. الحديث» «مختلف ذلك وا وسمُّ بينها، والتوفيق املتعارضة األحاديث
نوع نوعان: عادة والنقد النقد؛ يف الجهد بذلوا الجمع، يف الجهد بذلوا أنهم فكما
عىل فيه يُْعتََمُد ونوع بهم، الثقة ومقدار والرجال وصحتها، الرواية عىل فيه يُْستَنَُد
قيل التي االجتماعية الظروف وهل يصح؟ ال أو يصح مما معناه هل نفسه: الحديث
سياسية ألسباب الوضع احتمال هناك وهل موضوع؟ أو صحيح أنه تؤيد الحديث فيها
والفرنج يتفق؟ ال أو اإلسالم وقواعد يتفق الحديث وهل شخصية؟ أو مذهبية أو
النوع ون ويُسمُّ وحوله، نفسه النص عن خارج ألنه خارجيًا؛ نقًدا األول النوع ون يُسمُّ

نفسه. النص منشأه أن أي داخليًا؛ نقًدا الثاني
بالنقد العناية هذه يعنوا ولم الخارجي، بالنقد عناية ُعنُوا املحدِّثني إن الحق ويف
رواة فنقدوا وتعديًال، جرًحا رواته ناحية من الحديث نقد يف الغاية بلغوا فقد الداخيل،
تالقى هل وبحثوا: الثقة، يف درجتهم مقدار وبينوا ثقات، غري أو ثقات أنهم يف الحديث
حديث إىل ونحوه ذلك باعتبار الحديث موا وقسَّ يتالقيا؟ لم أو عنه واملروي الراوي

ذلك. وغري وغريب شاذ وإىل ومنقطع، مرسل وإىل وضعيف، وحسن صحيح
ينطبق هل الحديث ملتن يعرضوا فلم الداخيل، النقد يف كثريًا يتوسعوا لم ولكنهم
قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن هريرة، أبي عن الرتمذي رواه ما ذلك مثال أوًال؟ الواقع عىل
فهل السم». من شفاء وهي الجنة، من والعجوة للعني، شفاء وماؤها امَلّن، من «الَكْمأة
العجوة، أو العني؟ تشفي مادة فيها وهل الكمأة؟ امتحان إىل الحديث نقد يف اتجهوا
أو خمًسا أو أكمؤ ثالث «أخذت قال: هريرة أبا أن رووا إنهم نعم ترياق؟ فيها وهل
يكفي ال هذا ولكن فربأت». عمشاء يل جارية به وكحلت قارورة يف فعرصتهن سبًعا
يف اليشء إلثبات منطقيًا تكفي ال مرة يشء فيها نََفَع جزئية فتجربة الحكم، لصحة
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عنارصها، لُتْْعَرَف تُحلِّل أن ذلك من وخري مراًرا، تجرب أن الطريقة إنما األدوية، ثبت
مثل فكان االستقراء؛ مع التجربة فلتكن ممكنًا العرص ذلك يف التحليل يكن لم فإذا
األسباب لبحث كثريًا يتعرضوا لم كذلك وضعه. أو الحديث صحة ملعرفة طريًقا هذا
الدولة تدعم ألنها أحاديث يف كثريًا شكُّوا أرهم فلم الوضع، عىل تحمل قد التي السياسية
النبي عهد يف االجتماعية البيئة وافية دراسة درسوا وال العلوية، أو العباسية أو األموية
هل ليعرفوا خالف، من عليها طرأ وما والعباسيني، واألمويني الراشدين والخلفاء ملسو هيلع هللا ىلص
الراوي بيئة كثريًا يدرسوا ولم أوال؟ فيها قيل أنه ُحِكي التي البيئة مع يتمىشَّ الحديث

وهكذا. الوضع، عىل منها يحمله قد وما الشخصية،
رواية قلة أسباب يقول — مثًال — خلدون فابن القبيل: هذا من أشياء ُرِويت نعم
النفيس»،21 الفعل عارَضها إذا اليقيني الحديث رواية َف َضعَّ «إنه للحديث: حنيفة أبي
االتجاه، هذا عىل تدلنا أنها إال الغموض، بعض وغامضة موجزة كانت وإن عبارة وهي

االجتماعية. والبيئة النفسية الطبائع عىل عرضها بل بالرواة، االكتفاء عدم وهو
كلبًا اقتنى «ّمْن قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عمر ابن عن يروى ما القبيل هذا ومن
هريرة أبو كان قالوا قريطان». يوم كل يف أجره من انِتقص ماشية أو صيد كلب إال
«فقيل الزرع، كلب فيزيُد زرع»، كلب أو ماشية أو صيد كلب «إال هكذا: الحديث يروي
زرًعا».22 هريرة ألبي إن عمر: ابن فقال زرع»، كلب «أو يقول: هريرة أبا إن عمر البن
القبيل، هذا من منثورة أشياء وهناك النفيس. الباعث يف لطيف عمر ابن من نقد وهو
االتجاه هذا اتجهوا ولو الخارجي. النقد مبلغ والعناية الكثرة من تبلغ لم ولكنها
مثل وضعها، وتبنيَّ كثرية أحاديث النكشفت األول النوع يف إيغالهم فيه وأوغلوا كثريًا
واألمم والقبائل األشخاص مدح يف ُرِويت أحاديث وهي الفضائل، أحاديث من كثري
الحديث؛ كتب من كبريًا حيًزا وشغلت فيها، الوضع إىل لها املنتسبون تسابََق واألماكن،
وأئمة واملفرسين للمؤرخني وقع ما «وكثريًا خلدون: ابن قول ذلك يف قيل ما خري ومن
سمينًا؛ أو غثًا النقل مجرد عىل فيها العتمادهم والوقائع الحكايات يف اْلَمَغاِلُط النقل
والوقوف الحكمة بمعيار سربوها وال بأشباهها، قاسوها وال أصولها، عىل يعرضوها لم

.٣٧١ خلدون ابن مقدمة 21
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يف وتاهوا الحق، عن فضلُّوا األخبار؛ يف والبصرية النظر وتحكيم الكائنات، طبائع عىل
والغلط».23 الوهم بيداء

وطبائع العقل لحكم الحديث إخضاع وهو االتجاه، هذا اتجهوا الذين كان وربما
للجاحظ، الحيوان كتاب يف ذلك من كثرية أمثلة نرى فإنا املتكلمون، هم الكائنات
أصحاب بها يحتُج كلها األحاديث «وهذه يقول: الوزغ يف كثرية أحاديث يذكر أن فبعد
الناس».24 مجرى مجراها أمم وأنها ناطقة، كلها كانت األشياء أن زعم وَمْن الجهاالت،
آثم»، فهو صيد25 وال رضع وال زرع بكلب ليس كلبًا اقتنى «َمْن حديث: ويروي
لحراسة أُِبيَح إنما الرضع كلب أن فريوي عقله ويستعمل طويلة، مناقشة يناقشه ثم
فإذا الكلب، حراسة إىل محتاجة األموال وغري األموال من أخرى أشياء وهناك املاشية،
املناقشة هذه ويختم حراسة، إىل يحتاج مما غريها يف يجاز أن يجب الرضع يف أجيز
ذلك لعل أو قوم، ألقاويل الحكاية عىل القول هذا قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي فلعل «وبعد، بقوله:
العلل من سامًلا الخرب ورووا27 العلة الناس فرتك معلوًال،26 يومئذ كان معنى عىل كان
أو أوله، يشهد ولم الكالم آخر شهد الحديث هذا سمع َمْن لعل أو مميز، غري مجرًدا
يشء، فيه وبينه بينهم دار كان قد أصحابه من ناس إىل الكالم بهذا قصد ملسو هيلع هللا ىلص لعله

مدفوع».28 وال مستنكر غري سائغ ممكن ذلك وكل
وغال الكالمية العلل فيه واستعمل العقل عىل الحديث عرض كيف هذا من فرتى

الحديث. نقد يف

ال باملعنى، الحديث رواية جواز يرون بعدهم وَمْن والتابعني الصحابة بعض كان وقد
القبيل؛ هذا من كثرية أخبار سعد ابن طبقات ويف ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول بألفاظ فيه يتقيدون
مختلفة كثرية أحاديث فجاءت اللفظ، برواية تقيدوا أشخاص عن أخبار فيه كما

.٧ ص املقدمة 23
.٩٦/٤ الحيوان كتاب انظر 24

له. معنى وال «قيض» األصل يف 25

معلوًما. األصل يف 26

ردوا. األصل يف 27
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من معك بما و«ملكتكها القرآن» من معك بما «زوجتكها الحديث: فُرِوي األلفاظ،
عىل حافظوا األولني الحديث رواة ألن إال ذاك وما القرآن» من معك بما و«خذها القرآن»

عندهم. من عليه يدل بما وا وعربَّ املعنى،
قال بالحديث. النحو قواعد عىل االستشهاد األولون النحاة ير لم هذا أجل ومن
وغريه كسيبويه األئمة ترك يف عندي السبب هو باملعنى الرواية «تجويز الصبائغ: ابن
عن النقل ورصيح القرآن عىل ذلك يف واعتمدوا بالحديث، اللغة إثبات عىل االستشهاد
إثبات يف األوىل لكان الحديث يف باملعنى النقل بجواز العلماء ترصيح ولوال العرب،

العرب». أفصح ألنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي كالم اللغة فصيح
قد واحدة قصة فتجد باملعنى النقل زوا جوَّ الرواة «إن البغدادي: القادر عبد وقال
بعضها؛ قال بأنه يُْجَزم ال بل … جميعها األلفاظ بتلك تُقْل لم ملسو هيلع هللا ىلص زمانه يف جرت
بلفظه تأِت ولم باملرادف، الرواة فأتت األلفاظ لهذه مرادًفا لفًظا قال أنه يحتمل إذ
عىل واالتكال بالكتابة ضبطها وعدم السماع تقادم سيما وال املطلوب، هو املعنى إذ
يف سيما ال جدا فبعيد اللفظ ضبط َمْن ا وأمَّ املعنى، ضبط َمْن منهم والضابط الحفظ،
فال سمعت كما أحدثكم إني لكم قلت «إن الثوري: سفيان قال وقد الطوال. األحاديث
أنهم اليقني العلم علم نظر أدنى الحديث يف نظر وَمْن املعني»، هو إنما تصدقوني؛
الرواة من كثريًا ألن الحديث؛ من ُرِوي فيما كثريًا اللحن وقع وقد … باملعنى يروون
كالمهم يف اللحن فوقع النحو، بصناعة العرب لسان ويتعلمون بالطبع، عرب غري كانوا
قطًعا ونعلم العرب، لسان من الفصيح غري وروايتهم كالمهم يف ودخل يعلمون، ال وهم
وأحسن اللغات بأفصح إال يتكلم يكن فلم أفصح، كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن شك غري من

الرتاكيب».29

هذه أثار والذي الرأي، أصحاب من والفقهاء املحدِّثني بني خصومة هناك وكانت
عىل بناءً األحكام يستنبطون ألنهم الرأي؛ أصحاب عىل وشنَّعوا دثون، املحِّ هم الخصومة
أتمها عىل الخصومة هذه مظهر وكان الحديث، رواية من يُِقّلون وألنهم قياس، أو رأي
أهل — غالبًا — الحجاز فأهل حنيفة، وأبي مالك عهد يف والعراقيني الحجازيني بني

و٦. ٥/١ األدب خزانة 29
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حتى بعدهما، التي العصور يف ذلك واستمر رأي، أهل — غالبًا — العراق وأهل حديث،
للحنفية. كثريًا يروون ال املحدِّثني نرى

أن ذلك وسبب واملتكلمني، املحدِّثني بني وأعنف أشد خصومة هناك كانت ولكن
وكان املنهجني؛ بني وشتان نقيل، منحًى املحدِّثني ومنحى عقيل، منحى املتكلمني منحى
ا «أمَّ الحديث»: مختلف «تأويل كتابه صدر يف قتيبة ابن ويقول املعتزلة. ذلك يف أشدهم
وامتهانهم، الحديث أهَل الكالم أهِل ثَْلِب من عليه وقفت ما تْعلِمني إيلَّ كتبَت فإنك بعد:
االختالف وقع حتى املتناقض، ورواية الكذب بحمل ورميهم بذمهم، الكتب يف وإسهابهم
كل وتعلَّق بعًضا، بعضهم وأكفر املسلمون، وتعادى العصم وتقطعت النَِّحل، وكثرت
وقدرية ومرجئة خوارج من الِفَرق عدَّ ثم الحديث؛ من بجنس ملذهبه منهم فريق
املبادئ يف املختلفة الطوائف هذه من طائفة كل إن وقال: وغريهم، ورافضة وجربية
ُمَفضلِّ يجد ذلك وغري مدعاه، فريق كل بها يؤيدها كذلك، املختلفة األحاديث تروي
من كل ويجد الفقر، تفضيل يف حديثًا الفقر وُمَفضلَّ الغنى، تفضيل يف حديثًا الغني
أحاديث وروايتهم اختالفها، مع الفقهية مذاهبهم لتأييد أحاديث والعراقيني الحجازيني
ألف سبعني الجنة من ن أُْسِكِ كذا سورة قرأ كْمَن املرتابني، شكوك يف تزيد سخيفة
ترشبها، ال اليهود أن كما اإلبل ألبان ترشب ال أنها يهودية؛ أنها الفأرة وكحديث قرص،
«بأحاديث املحدِّثني باحتجاج واعرتضوا إلخ. … األسد عطسة أنها نَّْور السِّ وحديث
وعائشة». وعثمان عمر أكذبه وقد الصحابة، من أحد عليه يوافقه ال فيما هريرة أبي
«رضوا يطلبون»، فيما حًظا الناس وأبخس يحملون، بما الناس «أجهل بأنهم ورموهم
أو كتب، بما عالم يقال أن يف وزهدوا للحديث، وراوية بالطريق، عارف فالن يقولوا أن

إلخ. منهم. حدثت وقائع يف دثني املحِّ بعض عىل وشنَّعوا علم»، بما عامل
ألَّف وقد دثني، املحِّ عىل املتكلمني مطاعن يف قتيبة ابن حكاه ما خالصة هذه
أن باالختالف دثني املحِّ رمي عىل ردِّه من فكان مطاعنهم، عىل الرد يف هذا كتابه
القياس فمعولِّهم يختلفوا، أال يجب كان وقد بينهم، فيما اختالًفا أشد أنفسهم املتكلمني
اثنان يجتمع ال اختالًفا الناس أكثر بالهم فما واحدة، املنطق وقوانني النقل، ال والعقل
اُر والنجَّ النَّّظام، يخالف الَعالِّف الَهذيل فأبو الدين؟ يف واحد أمر عىل رؤسائهم من
ولكنهم العذر، لهم لكان الفروع يف اختلفوا ولو يخالفهم؛ الحكم بن وهشام يخالفهما،
يتناول أخذ ثم وقدرته. هللا صفات ويف التوحيد، يف يختلفون فهم األصول، يف يختلفون
تعرضه ويذكر النَّّظام فيذكر معايبه، ويذكر بالطعن، املتكلمني رؤساء من رئيس كل
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العالَّف الهذيل أبا ويذكر الرجال، من غريهم موضع ووضعهم ونقدهم، للصحابة
عليهم فردَّ الفقهاء، من الرأي ألصحاب تعرِّض ثم إلخ؛ االستطاعة يف قوله عىل ويرد
بأنه ورماه الجاحظ وسبَّ آرائه، بعض يف وناقشه حنيفة أبي لرئيسهم وتعرَّض كذلك
وقْرن الحوت كبد كذكره العلم، أهل عىل يخفى ال استهزاء الحديث من يستهزئ «كان
أن يجب كان وقد املرشكون، فسوَّده أبيض كان وأنه األسود، الحجر وذكر الشيطان،
التمسوا فإنهم الحديث أصحاب ا «فأمَّ قال: ثم إلخ». أسلموا حني املسلمون يبيضه
هللا رسول سنن باتباعهم تعاىل هللا من وتقربوا َمظاّنه، من وتتبعوه وجهته، من الحق
حتى لها والبحث األخبار عن التنقري يف يزالوا لم ثم … وأخباره آلثاره وطلبهم ملسو هيلع هللا ىلص
إىل الفقهاء من خالفها َمْن وعرفوا ومنسوخها، وناسخها وسقيمها، صحيحها فهموا
وإنقاد دارًسا، كان أن بعد وبسق عافيًا، أن بعد الحق نجم حتى ذلك عىل فنبهوا الرأي،
هللا رسول بقول وُحِكَم غافًال، عنها كان َمْن لها وتنبَّه معرًضا، عنها كان ْمَن للسنن
ما كائنًا للحديث املحدِّثني جمع عن ودافع وفالن»، فالن بقول يحكم كان أن بعد ملسو هيلع هللا ىلص
ثم ضعيفها، من صحيحها ليبينوا لهم اتفقت ما األحاديث يجمعون ا إمَّ بأنهم كان،

لها. ل وتأوَّ التناقض ظاهرها التي األحاديث ذكر
الغلبة كانت وقد واملحدِّثني، املتكلمني بني كان الذي الحادِّ للنزاع صغرية صور هذه
مظهر أكرب القرآن خلق محنة وكانت والواثق، واملعتصم املأمون عرص يف للمتكلمني
القرآن بأن االمتناع عىل وا أرصُّ دثون فاملحِّ واملتكلمني، املحدِّثني بني العداء مظاهر من
فقد ومسلم كالبخاري بالخلق منهم قال وَمْن ذلك، عىل يجمعون وكادوا مخلوق، غري
بخلق القول عىل يُجمعون املعتزلة يكاد ذلك وبعكس بها، ننطق التي بألفاظنا قيَّده
املعتزلة وظل األحيان، أغلب يف واملحدِّثني املتكلمني بني كان ذلك يف فالنزاع القرآن،
الحني ذلك ومن سلطتهم، فأزال املتوكل أتى حتى بجانبهم، السلطة ألن منترصين
املتوكل «كان اآلداب: زهر يف قال الحنابلة. رأسهم وعىل سطوتهم املحدِّثني إىل عادت
يسُخفون أصحابه وكان شهوته، عىل االنهماك العباس بني خلفاء من أظهر َمْن أول
قلوب من ذلك مع وهو الرؤساء؛ ويفاخر الجلساء يهاتر وكان بحرضته، ويستخفون
سوق وإقامة االعتزال، إظهار من الواثق أحياه ما أمات إذ مقرَّب؛ وإليهم محبَّب، الناس

الجدال».30
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التفسري

اتخذ قد نؤرخه الذي عرصنا إىل أمره أول يف التفسري ألن الحديث؛ عقب التفسري ذكرنا
الواسعة املادة هو الحديث كان وقد أبوابه، من وبابًا منه، جزءًا كان بل الحديث شكل
الترشيع، ويشمل التفسري، يشمل فهو تقريبًا؛ الدينية املعارف جميع تشمل التي
الحديث فراوي االمتزاج؛ تمام ببعض بعضها ممتزجة كلها وكانت التاريخ، ويشمل
غزوة فيه حديثًا و فقهي، حكم فيه وحديثًا القرآن، من آلية تفسري فيه حديثًا يروي
أو الصحابة أو النبي زمن اجتماعية حالة رشح فيه وحديثًا ملسو هيلع هللا ىلص النبي غزوات من
يجمعون العبايس العرص وأول األموي، العرص آخر يف املؤلفون أخذ ثم — التابعني
كما أبوابها ويرتِّبون غريها، عن ويفضلونها واحد بموضوع املتعلِّقة املتشابهة األحاديث
إسحاق بن محمد فعل وكما ورتَّبها، األحكام أحاديث جمع فقد املوطأ؛ يف مالك فعل
ُرِويت، وأخبار قيلت أشعار من غريها عليها وزاد بالسرية، املتعلقة األحاديث جرَّد فقد
الدينية للعلوم بالنسبة الحديث فمنزلة — وهكذا النبوة السرية كله ذلك من ن وكوَّ
أخذ ثم العقيل، البحث فروع لكل شاملة الفلسفة كانت العقلية، للعلوم الفلسفة كمنزلة

ذلك. ونحو االجتماع، وعلم الطبيعة وعلم النفس علم عنها ينفصل
شامًال — هو كما — املحدِّثني عن الحديث ظل ولكن الحديث، عن العلوم فاستقلت
الحديث كتب من وغريهما ومسلم البخاري يف فنجد التفسري؛ ومنها الفروع، لجميع

التفسري. يف أبوابًا
يتعلق ما ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن فيه يُرْوَى الحديث فروع من فرًعا التفسري نشأ إذن
عن ومسلم البخاري َرَوى ما ذلك مثال آياته. بعض وتفسري فضائله ذكر من بالقرآن
فال القيامة يوم السمني العظيم الرجل ليأتي إنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن هريرة، أبي
َوْزنًا﴾ اْلِقيَاَمِة يَْوَم َلُهم نُِقيُم ﴿َفالَ شئتم: إن اقرءوا بعوضة، جناح تعاىل هللا عند يِزُن
يا قلت الزبري: قال النَِّعيِم﴾، عِن يَْوَمِئٍذ لتَْسأَلُنَّ تعاىل:﴿ثُمَّ قوله يف الزبري روى ما ومثل
سيكون. إنه ا أمَّ قال واملاء. التمر األسودان هو وإنما عنه؟ نُسأل نعيم وأّي هللا، رسول
«لم قالت: أنها عائشة عن روي حتى قليل، ذلك يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن روي وما
جاء ا فلمَّ جربيل»31 إياه علمهن تَُعّد، آيات إال القرآن من شيئًا يفرس ملسو هيلع هللا ىلص النبي يكن
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وعبد عباس، بن هللا وعبد طالب، أبي بن عيل وخاصة القرآن، من آيات فرسوا الصحابة
يف ورشحوا هللا، رسول من سماًعا أو منهم اجتهاًدا ا إمَّ كعب، بن وأُبّي مسعود، بن هللا
يف عباس ابن عن ُرِوي ما ذلك مثال نزلت. َمْن ويف اآلية نزول أسباب األحيان من كثري
ال َ تعاىل:﴿إِنَّك قوله يف هريرة أبي وعن مكة، إىل قال َمَعاٍد﴾ إَِىل َك تعاىل:﴿َلَرادُّ قوله
اإلسالم. عىل طالب أبا عمه يراود حيث ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يف نزلت قال أَْحبَبَْت﴾ َمْن تُْهِدي
التابعني من وكان — القبيل هذا من الصحابة ذكره ما كل فرووا التابعون فجاء
سماًعا، أو منه اجتهاًدا ا إمَّ لنزولها، سببًا ذكر أو القرآن، آيات بعض فرس َمْن أنفسهم
بن سعيد عن ُرِوي ما ذلك: مثال قالوا. ما عنهم وروت تليهم التي الطبقة فجاءت
اآلية عليه فتلوت ال، قال: توبة؟ من دا ُمتَعمِّ مؤمنًا قتََل أمَلْن عباس: البن قلت قال: جبري،
ًدا﴾. تََعمِّ مُّ ُمْؤِمنًا يَُقتُْل مدينة:﴿َوَمن آية نسختها مكية آية هذه فقال الفرقان، يف التي
من كان ما التالية الطبقة وتروي طبقة، بعد طبقة يتضخم التفسري ظل وهكذا
مسلمة من بكثري أفرادها يتصل طبقة كل ويف لها، عرض ما عليه وتزيد قبلها، الطبقات
األحبار، وكعب ُمنَبِّه، بن بوهب الصحابة بعض فاتصل واملجوس، والنصارى اليهود
يروونها معلومات لهم كانت وهؤالء جريج، بابن التابعون واتصل سالم، بن هللا وعبد
وها يَُقصُّ أن من بأًسا املسلمون يَر فلم وحواشيها، ورشوحها واإلنجيل التوراة عن
يف ذلك عىل الكالم أسلفنا كما التضخم، منابع من منبًعا فكانت القرآن، آيات بجانب

اإلسالم». «فجر
تذكر بأن منظًما شكًال أمرها أول يف تتخذ لم جميعها، التفسريات هذه لكن
تروى األحاديث هذه كانت بل بتفسريها، تتبع ثم املصحف كرتتيب مرتبة القرآن آيات
حديث بجانبه صالة فحديث الحديث، يف الشأن هو كما متفرقة، آليات تفسريًا منثورة
بكتاب علينا يُعَرتض وال وهكذا، آية تفسري حديث بجانبه زواج، حديث بجانبه مرياث،

إليه. نسبته الثقات عند يصح لم فإنه عباس، ابن تفسري
من واملوقوف املرفوع الحديث يف ورد ما تجريد وهي الثانية، الخطوة وجاءت
مرصهم عالِم تفسرِي بجمع جماعة كل اختص التابعني، من قوم بذلك ُعِني وقد التفسري،
وسعيد وِعكِرمة كمجاهد املكي، عباس ابن عن التفسري من ورد ما برواية املكيون فُعِني
كَعْلَقمة الكويف، مسعود ابن عن ورد ما برواية الكوفيني من التابعون وُعِني جبري؛ بن

وهكذا. والّشْعبي اّلنخعي، وإبراهيم يزيد، بن واألسَود قيس، بن
وشأنهم املختلفة، األمصار يف والتابعني الصحابة أقوال كل جمعت طبقة جاءت ثم
ُوِجدَت ثم مرصهم، حديث يجمعون مرص كل أهل أوًال بدأ فقد املحدِّثني، شأن ذلك يف

489



اإلسالم ضحى

من فرع وهو التفسري يف فكذلك أحاديثها، تجمع املختلفة األمصار إىل رحلت طبقة
هؤالء ومن تفسري، من األمصار يف ُرِوي ما الحديث بجانب تجمع طبقة ُوجدت الحديث،
الحجاج بن وُشعبْة ،(١٩٦ (سنة الجرَّاح بن وَوكيع ،(١٩٨ سنة (مات عيينة بن سفيان
فكان الحديث، أئمة من جميًعا وهؤالء (٢٣٨ (سنة راهويه بن وإسحاق ،(١٦٠ (سنة

أبوابه. من لباب جمًعا للتفسري جمعهم
بنفسه، قائًما علًما وعدَّه الحديث، من التفسري انفصال الثالثة الخطوة وكانت
كما املصحف، ترتيب حسب مرتبة أية من جزء أو القرآن من آية لكل التفسري َوَوْضع

تفسريه. يف الطربي جرير ابن فعل
ربما سهل بن الحسن أن الفرَّاء إىل كتب بكري بن عمر «أن النديم ابن ويذكر
تجمع أن رأيَت فإن جواب، فيه يحرضني فال القرآن، من اليشء بعد اليشء عن سألني
حتى اجتمعوا ألصحابه الفرَّاء فقال فعلَت. إليه أرجُع كتابًا ذلك يف تجعل أو أصوًال يل
املسجد يف وكان إليهم، خرج حرضوا ا فلمَّ يوًما، لهم وجعل القرآن، يف كتابًا عليكم أُِملَّ
الكتاب بفاتحة اقرأ له: فقال الفرَّاء إليه فالتفت الصالة، يف بالناس ويقرأ يؤذن رجل
أحد يعمل لم العباس: أبو فقال الفرَّاء. وفرسَّ الرجل فقرأ كله، الكتاب نويف ثم نفرسها

عليه». يزيد أحًدا أن أحسب وال مثله، قبله
َمْن أول (٢٠٧ سنة (املتوىف الفرَّاء أن النصِّ هذا من نفهم أن نستطيع فهل
يقترصون قبله َمْن وكان التتابع، عىل ها وفرسَّ املصحف ترتيب حسب آية آلية تعرض
وكتفسري عباس ابن عن ُرِوي كالذي عليه، السابقة التفاسري وأن امُلْشِكل، تفسري عىل
ابن عبارة كانت وإن إليه، أميل الذي هو هذا القبيل؟ هذا من كانت وغريه دِّي السُّ

هذا. يف قاطعة ليست النديم
بها، العمل وتلغي قبلها ما تمحو كانت خطوة كل أن الرتتيب بهذا أعني ولست
ظهور بعد حتى وأنه بعض، إىل بعضها وإسالم التفسري خطوات تُّدرج بذلك أعني بل
يف التفسري يف املنقول رواية من الثانية الخطة عىل يسريون املحدِّثون ظل الثالثة الدرجة
والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن ورد ما عىل فيه مقترصين الحديث، أبواب من خاص باب

اآليات. بعض تفسري يف والتابعني

فيه ومشكوك به موثوق الرواة يف وكان وضعيف، وحسن صحيح الحديث يف كان وكما
عن ُرِوي فقد املفرسين، من روى َمْن ويف تفسري من ُرِوي فيما كذلك كان وَوّضاع،
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وظاهر واملغازي».32 واملالحم التفسري، أصل: لها ليس «ثالثة حنبل: بن أحمد اإلمام
والظاهر بصحيحة، وليست لها أصل ال التفسري يف وردت التي األحاديث أن الجملة هذه
ا أمَّ التفسري، يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل املرفوعة األحاديث يريد أنه — بعضهم قال كما —
نفسه هو اعرتف وقد إلنكارها، وجه فال والتابعني الصحابة عن املنقولة األحاديث
أبي بن وعيل عباس ابن إىل أسند فيما كان التفسري يف الوضع كان ما وأكثر ببعضها؛

اإلسالم». «فجر يف رشحناها ألسباب ذلك وكان طالب،
وتعديل طرقها بحث يف وَجدَّ التفسري، يف كثرية روايات عنه ُرِويَت قد عباس فابن
املتوىف الهاشمي طلحة أبي بن عيل عنه الرواة أعدل إن وقالوا وتجريحهم، عنه الرواة
عباس) ابن عن طلحة أبي ابن رواه ما (يعني النسخة وهذه حجر: ابن قال .١٤٣ سنة
صالح بن معاوية عن رواها مرص)، يف سعد (ابن الليث كاتب صالح أبي عند كانت
كثريًا صحيحه يف البخاري عليها اعتمد وقد … عباس ابن عن طلحة أبي بن عيل عن
عيل رواها التفسري يف صحيفة «بمرص حنبل: أحمد وقال عباس. ابن عن يعلقه فيما
طلحة أبي بن وعيل كثريا»؛ كان ما قاصًدا مرص إىل فيها رجل رحل لو طلحة، أبي بن
هذه وبجانب يرويه. فيما ثقة كان ولكنه عباس، ابن من الصحيفة هذه يسمع لم هذا
بن ملحمد أن ذكروا فقد مكذوبة، موضوعة كثرية أخرى روايات عباس ابن عن الرواية
الطرق، أوهى هي عباس ابن عن رواية بالعباسيني املتصل املشهور املؤرخ إسحاق

سليمان. بن ومقاتل الكلبي رواية وكذلك
الحديث. رجال نقده مما الكثري اليشء طالب أبي بن عيل عن ُرِوي وكذلك

ذكرنا التي التفاسري هذه منها جرير، ابن تفسري قبل التفاسري من جملة اشتهر وقد
ابن تفسري ومنها صحيح، غري وبعضها صحيح بعضها عباس، ابن عن رويت أنها
وغري صحيح من إليهم وصل ما يجمعون األولني املحدِّثني شأن شأنه كان وقد ُجريج،
من آية كل يف ذُِكَر ما روى وإنما الصحة يقصد لم جريج ابن «أن ذكروا: وقد صحيح.
نُِسَب ما فيه أورد وقد ،(١٢٧ سنة (املتوىف دِّي السُّ تفسري ومنها والسقيم»،33 الصحيح
الثقة يف مختلًفا كان نفسه والُسدِّي الصحابة، من وأناس عباس وابن مسعود ابن إىل

.٢١٠/٢ اإلتقان 32

.٢٢٤/٢ اإلتقان 33

491



اإلسالم ضحى

يروي أن أبى ولذلك أيًضا؛ فيه اختلفوا وقد نرص، بن أسباط تفسريه يروي والذي به،
.(١٥٠ سنة (مات سليمان ابن مقاتل تفسري ومنها املحدِّثني.34 ثقات من كثري عنهما
ابن وقال كذَّاب؛ ُمَشبِّه بأنه حنيفة أبو واتهمه الكتاب»، علم اليهود عن يأخذ كان «وقد
فيه ذكر إسحق بن محمد تفسري ومنها ثقة». كان لو تفسريه أحسن «ما فيه: املبارك
وهذا والنرصانية، اليهودية عن الرواة من وغريهما األحبار وكعب منبه بن لوهب أقواًال
أكثرها فجمع جاء ٣١٠ سنة املتوىف الطربي جرير ابن ولكن إلينا، تصل لم التفاسري

كتابه. يف وأدخلها
فإن والحديث التفسري يف الوضع كثر مهما أنه وهو هام، أمر إىل هنا ننبه أن والبد
مسعود ابن أو عيلّ أو عباس ابن عن يروون فقد نفسها، الرواية عىل ينصبُّ الوضع
إىل َب نُِسِ الذي فإن العلمية، قيمته يفقد لم نفسه املروي اليشء ولكن يقله، لم شيئًا
نتيجة محرتم رأي هو وإنما مثًال، اآلية تفسري عن بعيًدا خياليًا أمًرا ليس عباس ابن
القول ا أمَّ مسعود، ابن أو عباس ابن إىل نسبته هو فيه قيمة ال الذي واليشء اجتهاد،
تفكري عىل بُنِي اآلية، تفسري يف اجتهاد أو رأي هو حيث من للتقدير فمحل ذاته يف
قد الكتاب، أهل عن روي مما اآلية حول وضع ما وكذلك بل صحيًحا، يكون ما كثريًا
كان ما حيث من العلمية داللته له ولكن صحيحة، غري الصحابة أحد إىل نسبته تكون
بأهل املسلمني اتصال مقدار حيث ومن أخبار، من العرص ذلك يف الكتاب أهل يتداوله
إدخال من ونصارى يهود من أسلم َمْن يفعله كان ما عىل داللته حيث ومن الكتاب،
املوضوع يكن فلم — والتفسري الحديث يف — إسالمهم قبل رءوسهم يشغل كان ما
قيمته وله درسه، والباحث العالم يهم ما، أساٌس له بل خلًقا، ُخِلَِق وهم أو خيال مجرد

اإلسنادية. قيمته له تكن لم وإن الذاتية،

من والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن نُِقَل ما أن وهو التفسري، يف الرتِّقي من آخر ونوع
ما لبعض تفسري عنهم ورد إنما جميعها، القرآن آيات تفسري عىل يشتمل يكن لم تفسري
العربية ألن والصحابة؛ النبي عرص عن الناس بعد ا كلمَّ يزيد كان الغموض وهذا َغُمَض؛
أن بالتفسري املشتغلون فاحتاج الحرض، أهل وخاصة الناس من لكثري سليقة تعد لم
هذا بعض تكميل يف التابعون فاجتهد رشح، فيه يرد لم ما برشح النقص هذا يكملوا

التهذيب. تهذيب يف حجر ابن 34
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ما عىل معتمدين جميعها، اآليات تفسري أكملوا حتى ذلك يف بعدهم َمْن د وجَّ النقص،
عرص يف حدثت التي األحداث من التاريخ يف ورد وما وأساليبهم، العرب لغة من ُعِرَف

وهكذا. ملسو هيلع هللا ىلص، النبي
إىل انقسام من الترشيع يف وقفوه الذي كاملوقف موقفني، ذلك يف الناس وقف وقد
تفسري عىل يجرءوا أن يروا فلم التفسري يف تشددوا فقوم الرأي، وأهل الحديث، أهل
كالذي، عنهم) هللا (رىض للصحابة أو ملسو هيلع هللا ىلص للنبي قول فيه يرد لم ما القرآن من يشء
القول ليعظمون وإنهم املدينة، فقهاء أدركت «لقد قال: أنه عمر بن هللا عبيد عن ُرِوي
ونافع، املسيب، بن وسعيد محمد، بن والقاسم هللا، عبد بن سالم منهم التفسري، يف
تحرَّج بل والرأي»،35 والروح القرآن أموت، حتى فيهن أقول ال ثالث الشعبي: وقال
«األصمعي» عرصنا: يف ذلك أمثلة ومن القرآن. من بآية يتعلق شيئًا يذكر أن بعضهم
ُسِئَل فإذا والسنة، الكتاب تفسري يف االحرتاز شديد «كان باللغة الواسع علمه مع فهو
والسنة الكتاب يف منه املراد أعلم وال كذا، هذا معنى تقول العرب يقول: ما يشء عن
شيئًا يفرس ال فكان التأله، شديد األصمعي «كان الطيب: أبو وقال هو»36 يشء أي
وأمثال الحديث».37 وكذلك القرآن، يف واشتقاق نظري له اللغة من شيئًا وال القرآن، من
ورووا الرأي فقهاء عىل الحديث فقهاء حمل كما بالرأي، املفّرسين عىل َحَملوا هؤالء

أخطأ». فقد فأصاب برأيه القرآن يف تكلم «َمْن حديَث:
قال اجتهادهم. حسب القرآن يفرسوا أن بأًسا يروا لم قوم ذلك من العكس وعىل
يستنبط أن من وامتنع ظاهره، عىل الحديث هذا املتورعني بعض حمل «قد املاوردي:
رصيح، نٌص شواهدها يعارض ولم الشواهد، صحبها ولو باجتهاده، القرآن معاني
تعاىل: قال كما األحكام، واستنباط القرآن، يف النظر من بمعرفته تُُعبِّدنا عما عدول وهذا
استنباط، من يشء يُعلم لم إليه ذهب ما صح ولو ِمنُْهْم﴾، يَْستَنِبُطونَُه الَِّذيَن ﴿َلَعِلَمُه
القرآن يف تكلم َمْن «إن فتأويله: الحديث صح وإن هللا؛ كتاب من األكثر فهم وملا
وعرضوا فاجتهدوا املفرسين، من كثري جرى الرأي هذا وعىل أخطأ». فقد رأيه بمجرد
وأساليب باللغة علم من أدواته يستكملوا أن قبل الرأي يبدوا أال أوجبوه ما وكل آراءهم،

.٢٩/١ جرير ابن 35
.٤٠٩/١ خلكان ابن 36

.٢٠٤/٢ املزهر 37
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يفرسونه، القرآن عىل فأقبلوا ذلك، إىل وما واملنسوخ والناسخ النزول، وأسباب العرب،
الترشيع؛ يف الرأي مدرسة أصحاب موطن العراق، علماء بهذا قام َمْن أكثر وكان
فيه أُْعتُِمَد ما بالتفسري َعنَْوا فقد والتأويل، التفسري بني بالتفرقة القول ُوِجَد هذا ومن
التي التوقيفية األمور يف وخاصة األول، والصدر ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن ورد مما النقل عىل
وكأسباب ويس، وحم الم املقطَّعة: الحروف كتفسري مجال، كبري فيها للعقل ليس
إليه ُل ويُتََوصَّ االجتهاد، عىل فيه يُْعتََمُد ما بالتأويل وعنوا واملنسوخ، والناسخ النزول،
ومعرفة السياق، بحسب واستعمالها العرب، لغة يف ومدلوالتها األلفاظ مفردات بمعرفة

ذلك. كل من املعاني واستنباط العربية، األساليب
اللذين للمنهجني وتبًعا لهذا تبًعا النوعني، هذين إىل التفاسري كتب انقسمت وقد
عىل فاقترص املحدِّثني منهج عليه غلب َمْن العلماء فمن الكتاب، هذا أول يف ذكرناهما

باجتهاده. فرشح العقليني منهج عليه غلب َمْن ومنهم املنقول، ذكر

العبايس، العرص يف ثت وبُِحَ الكالم مسائل وأثريت والفقه، والنحو اللغة علوم ُدوِّنت وملَّا
موادهم من مادة الكريم القرآن أخذوا فالنحويون كبريًا، أثًرا التفسري علم يف أثَّرت
وضعوا واللغويون التفسري، عىل أعان إعرابًا القرآن فأعربوا وتطبيقها، قواعدهم الشتقاق
اآليات، بعض إيضاح يف دخل لذلك وكان عبيدة، أبو فعل كما القرآن، غريب يف الكتب
فمعاني القرآن»، «معاني تسمى كثرية كتب بوضع واللغويون النحويون ُعِني وقد
ولخلف الضبي، وللمفضل وللفرَّاء، ولُقطرب، حبيب، ابن وليونس للكسائي القرآن
بمشكالت عِني َمْن فمنهم مختلفة، مناحي تآليفهم يف نحوا وقد عبيدة، وألبي النحوي،
فعل كما التعارض ظاهرها التي لآليات والتعرُّض فيه، االختالف يوهم وما القرآن،
عِني َمْن ومنهم يتََساءَلُوَن﴾؛ َوالَ يَْوَمِئٍذ بَيْنَُهْم أَنَساَب تعاىل:﴿َفالَ قوله مثل ْقُطرب،
تعاىل وقوله أَْوَزاَرَها﴾، ْرُب الْحَ تََضَع تعاىل:﴿حتَى قوله مثل القرآن، مجازات ببيان
للمشكالت تعرَّض َمْن ومنهم إلخ؛ أَِليٍم﴾ ِبَعذَاٍب ُهم ْ وقوله:﴿َفبَرشِّ نَادِيَُه﴾، ﴿َفْليَدُْع
واْلُمْؤتُوَن الََة الصَّ ِيِمنَي ﴿َواْلُمِقِ وقوله: َلَساِحَراِن﴾، َهذَاِن ﴿إِْن تعاىل: قوله مثل النحوية،
سلكوا ما آخر إىل اِبئُوَن﴾، َوالصَّ َهاُدوا والَِّذيَن آَمنُوا الَِّذِيَن تعاىل:﴿إِنَّ وقوله الَّزَكاَة﴾،

مختلفة. مناٍح من
أحكام فكتاب الكتب، ذلك يف وألَّفوا منها، يستنبطون األحكام بآيات الفقهاء وُعِني
أهل مذهب (عىل الرازي بكر ألبي القرآن أحكام وكتاب مالك)، مذهب (عىل القرآن
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الظاهري38 عيل بن لداود القرآن وأحكام الشافعي، لإلمام القرآن أحكام وكتاب العراق)،
إلخ.

املؤرخون فعله ما ذلك إىل يضاف مختلفة؛ الغذاء من بأنواع التفسري غذَّى هذا كل
اآليات تفسري وإمداد وغريهم، وفرس ونصارى يهود من األمم، تواريخ جمع من

التاريخ. من علمهم إليه وصل بما التاريخية
ال وكانوا — العلمية الحركة هذه يف عقيل عنرص أظهر وهم — املتكلمون وجاء
لهم وكانت وغريهم، املحدِّثني ِثَقُة فيه ما بكل يثقون وال املنقول، إىل كثريًا يميلون
لهم ثبتت ذلك، ونحو العباد وأفعال هللا وصفات والتوحيد العدل يف مقررة مذاهب

العقيدة. وهذه العقلية بهذه القرآن لتأويل فتعرَّضوا ببحثهم،
النقل، عىل التفسري يف يعتمدون الذين تُريض ال طريقتهم أن الطبيعي من وكان
التفسري يف قتيبة ابن فهاجمهم الطريقتني، بني نزاع فكان السنة، أهل تريض وال
إىل يرّدوه أن يريدون تفسري بأعجب القرآن وا «وفرسَّ فقال: الحديث، يف هاجمهم كما
ُكْرِسيُُّه تعاىل:﴿َوِسَع قوله يف منهم فريق فقال َحلهم، ِنِ عىل التأويل ويحملوا مذاهبهم،
الشاعر: قول وهو يعرف، ال بشاهد ذلك عىل وجاءوا علمه، أي واألَْرَض﴾ َماَواِت السَّ
ويكرسئُ — مخلوق هللا علم يعلم وال عندهم: كأنه — مخلوق هللا علم يَُكْرِسئُ وال
والعرب آخر، شيئًا العرش ويجعلون كرسيًا، تعاىل هلل يجعلوا أن يستوحشون مهموز،
يف منهم فريق وقال … واآلبار السقوف: من ش ُعِرِ وما الرسير إال العرش تعرف ال
أو منها بالفرار هو وهمَّ بالفاحشة، هّمَت إنها ِبَها﴾ َوَهمَّ ِبِه َهّمْت تعاىل:﴿َوَلقْد قوله
أو منها الفرار أراد أفرتاه َربِِّه﴾، بُْرَهاَن رَّأََى أَن يقول﴿َلْوالَ تعاىل وهللا لها، الرضب
إِبَْراِهيَم هللاُ ذَ ﴿واتََّخَ تعاىل: قوله يف وقالوا … عندها! أقام الربهان رأى ا فلمَّ لها، الرضب
خليًال تعاىل هللا يكون أن من استيحاًشا الَخلة من وجعلوه رحمته، إىل فقريًا أي َخِليًال﴾
هذا يف فضيلة فأي َمْسَغبٍَة»؛ يَوَم َخِليٌل أتاه «وإن زهري: بقول واحتجوا خلقه، من ألحد
كما إال هللا خليل يف إبراهيم وهل إليه؟ فقراء كلهم الناس أن تعلمون أما إلبراهيم؟
يف الشيعة وعىل عليهم الردِّ يف استمر وهكذا هللا»؟. روح وعيىس هللا، كليم «موىس قيل:

مذهبهم.39 عىل القرآن آيات بعض تفسري

.٣٨ الفهرست 38
بعدها. وما ٨٠ ص الحديث مختلف تأويل انظر 39
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استعمال إىل األحيان أغلب يف يميل فالجاحظ هجومهم، بمثل املتكلمون وقابلهم
اْلَجِحيِم أَْصِل ِيف تَْخُرُج َشَجَرٌة ﴿إِنََّها تعاىل: قوله يف صنع كما التفسري، يف العقل
عىل قط شيطانًا رأوا الناس أن «ليس فيقول: يَاِطنِي﴾ الشَّ ُرءُوُس َكأَنَُّه َطْلُعَها *
الشياطني صور جميع استقباح األمم جميع طباع يف جعل قد هللا كان ملَّا ولكن صورة،
رَجع ذلك، يف املثل رضَب جميعهم الناس ألسنة عىل وأجرى وكراهته، واستسماجه
واآلخرين األولني طباع يف هللا جعله قد ما إىل والتقريع، وباإلخافة والتنفري، باإليحاش
رءوس أن املفرسين من زعم َمْن قول من أشبه التأويل وهذا … األمم جميع وعند
الناس تُْقَلب أن يمكن هل ويناقش املسخ آية ويذكر باليمن»؛40 ينبت نبات الشياطني
بالقردة يشء أشبه خلقتهم تكون أن املراد وهل كان؟ شكل أي وعىل وخنازير؟ قردة
املعتزلة وشيوخ الدهريني لقول ذلك يف ويعرض الناس؟ بعض يف يَُرى كما والخنازير
له سليمان تهديد عىل الخصوم اعرتاضات ويذكر سليمان، هدهد ويذكر وغريهم؛41
فنرى الجملة وعىل ذلك43 يف ويطيل السمع واسرتاق الجن يف ويتكلم ويردها،42 بالذبح
نتبني باملعقول، تفسري هو التفسري، من آخر نوًعا متفرقة مواضع يف الحيوان كتاب يف
القرآن، يف آيات وامللحدين والنصارى اليهود مهاجمة وهي كانت، عنيفة حركة منه
نرى كما طريقهم، نحو من عليهم املعتزلة ورد العقل، ناحية من عليها واالعرتاض
قولهم يف اكتفوا الذين للمفرسين أقوال بعض عىل وتشنيعات واعرتاضات ردوًدا فيه
بعُد نما الذي هو التأويل من النوع وهذا املعقول. خالف ولو املنقول عىل باالعتماد

ونحوهما. الرازي الفخر وتفسري للزمخرشي، اف الكشَّ تفسري منه فكان
وهذه بعدهم، وَمْن والتابعني الصحابة عن ُرِويَت التي النقول فهذه كل وعىل
وحديث وفقه وبيان ورصف نحو من وابْتُِكرَت، العبايس العرص يف ُدِونت التي العلوم
كله لهذا مظهر أحسن ولعل القرآن. تفسري خدمة عىل تعاونت كلها وكالم، وتاريخ
مجموعات من كثريًا فيه جمع فقد الطربي؛ جعفر أبي تفسري — إلينا وصل مما —
مدرسة روته ما فيه جمع أْمثَلها؛ واختار رواياتها بني وفاضل سبقته، التي التفاسري

.١٣/٤ الحيوان 40
بعدها. وما ٢٢/٤ الحيوان 41

.٢٩/٤ الحيوان 42
و١٦٩. ٨٣/٦ الحيوان 43
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جمعه مما واستفاد كعب، بن وأُبَّي مسعود وابن طالب أبي بن عيلّ ومدرسة عباس ابن
العلم إليه وصل ما ذلك عىل زاد ثم التفاسري، من إسحاق وابن دِّي والسُّ جريج ابن
كما التفسري يف والتابعني الصحابة نقول يجمع فنراه واستنباط؛ إعراب من عرصه يف
فيقول: النصارى، ُمْسِلَمة عن رواه ما حتى إسحق بن محمد عن ينقل ونراه تَقدَّم،
نرصانيًا كان تْغلب من رجل — عتَّاب أبي عن إسحق، بن محمد عن َسَلمة، حدثني
كان أنه ذكر فيما وكان — الدين وفِقه القرآن فقرأ بعد، أسلم ثم دهره من عمًرا
بني آخر عن خربًا له يروي ثم سنة؛ أربعني اإلسالم يف ر عمَّ ثم سنة، أربعني نرصانيا
ََفلَها أََسأْتُْم وإِن كم ألَنُْفِسُ أَْحَسنْتُْم أَْحَسنْتُْم تعاىل:﴿إِن قوله تفسري يف وذلك إرسائيل،44
ُوا ولِيُتَربِّ َمرٍَّة َل أَوَّ َدَخلُوُه َكََما اْلَمْسِجد َولِيْدُخلُوا ُوُجوَهُكْم ِليَُسوءُوا اآلَِخَرِة وَْعُد َجاءَ فِإذَا
أسباط عن روايات من اإلرسائيليات يف ورد بما اآلية تفسري مأل وقد تتَِبريًا﴾. َعَلْوا َما

وغريهما. جريج ابن ِّوعن دِّي السُّ عن
بن محمد حدثنا قال: َسَلمة حدثنا قال: حميد ابن حدثنا آخر: موضع يف ويقول
ثم أسلم، قد مَمْن الكتاب أهل من األعاجم أحاديث يسوق َمْن حدثني قال: إسحق

القرنني. ذي عن ذلك يف الحديث يسوق
وهب عن أتهم، ال َمْن حدثني قال: إسحق بن محمد عن نفسه الوضع يف ويروي
القرنني.45 ذي عن َ خربا عنه يروي ثم األَُول، بأحاديث علم له وكان اليماني، منبه بن
النحو يف والكوفيني البرصيني ملذاهب كثرية آثاًرا الطربي تفسري يف نجد كذلك
بعض وقال كذا، الكوفة نحويي بعض قال فيقول: القرآن، عىل وتطبيقها والرصف
مناقشتهم من للمتكلمني وآثاًرا الفقهية،46 لألحكام آثاًرا نجد كما كذا، البرصة نحويي
واالستشهاد اللغوية لأللفاظ معاٍن من الكتاب به ُميلء ما إىل هذا — وغريه الَقَدر يف
الذين األَُول السلف آثار لنا يبني أثر أكرب الجملة عىل فهو — العرب بأشعار عليها
وخدموا العلوم دوَّنوا أن بعد العبايس العرص علماء وآثار النقل، عىل يقترصون كانوا
عرصه، يف املتكلمني ألقوال كثريًا يتعرَّض لم أنه فهو يشء ينقصه كان وإن القرآن؛ بها

و٣٤. ٣٣/١٥ جرير ابن 44
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تيار يف ينغمر ولم وتاريخية، ولغوية دينية ثقافة كانت ثقافته ألن املعتزلة؛ وخاصة
من يظهر ما عىل أتاه فقد ونحوها، القدر ملسائل تعرُّض من فيه جاء وما املتكلمني،
وأشباههم. الجهمية عىل وردُّوا مذهبهم، وأبانوا للقدر تعرِّضوا فقد املحدِّثني، طريق
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الترشيع

الرأي، أهل قسمني: إىل انقسامه مميزاته وأظهر األموي، العرص يف الترشيع تركنا
العبايس، العهد وأول األموي، العهد آخر يف جالء أكرب ذلك تجىلَّ وقد الحديث؛ وأهل
مدرسة كل أعالم وأصبحت الزمان، مرور عىل وتميزتا الطائفتني، بني الخلف وزاد
ذلك، إىل وما واللون، الشارة يف األخرى ألعالم مغايرة واضحة جلية املدرستني من
أنس بن مالك رأسهم وعىل املدنيني، وخاصة الحجازيون، الحديث مدرسة أعالم ويحمل
أبو رأسهم وعىل الكوفيني، خاصة العراقيون الرأي مدرسة أعالم ويحمل وتالميذه،

النعمان. حنيفة
بن هللا كعبد الصحابة، من أعالٌم أظهرهم بني نزل قد بأنه العراقيون وفخر
موىس وأبي يارس، بن ار وعمَّ اص، وقَّ أبي بن وسعد طالب، أبي بن وعيل مسعود،
عدًدا أقل األمصار يف الصحابة من تفرق َمْن إن الحجازيون وقال وغريهم، األشعري
عرش اثني نحو باملدينة ترك ُحنني من رجوعه بعد ملسو هيلع هللا ىلص النبي فإن الحجاز، يف بقي مَمْن

ألفني. نحو األقطار سائر يف وتفّرق آالف، عرش نحو بها مات صحابي، ألف
فأكثر للحجازيني؛ األولوية وجدنا الحديث، يف نظرنا حرصنا إذا الواقع ويف
وعمله، بقوله وأخرب ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بحديث الناس أعرف وهم باملدينة، كانوا الصحابة
وقد الحجاز، من عارية كانوا فإنما األمصار وسائر العراق إىل منهم رحل َمْن وحتى
املدينة يف الحديث — مسعود بن هللا وعبد — طالب أبي بن كعيل — هؤالء خلَّف
الحجازيون تجادل إذا ولهذا ينكر؛ ال هذا يف الحجازيني ففضل العراق، يف خلَّفوه كما
أنهم العراقيني عىل عابوا بل وأقهر، أقوى الحجازيون كان الباب هذا يف والعراقيون
جاوز «إذا مالك: قال املوضوع، الحديث من ويكثرون الصحيح، الحديث يف يتزيدون
أنها يعني الرضب»، «دار الكوفة ي يُسمِّ مالك وكان شجاعته»، ضعفت الَحّرتنَي الحديث
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شهاب: ابن وقال والدنانري، الدراهم الرضب دار تخرج كما وتضعها، األحاديث تصنع
ذراًعا». العراق يف فيعود شربًا عندنا من الحديث «يخرج

هللا لرسول واملستمعون الحجاز، يف َوُختم بدأ هللا رسول حديث أن ذلك وسبب
الغفري، الجمُّ سمعه قول يف أو الكثري، شاهدها حادثة يف الكذب العسري ومن كثريون،
هذا — ممكنًا القول اصطناع يجعل الحجاز عن فبعده العراق؛ يف كذلك الشأن وليس
وفيهم الحجاز، يف منهم أكثر العراق يف كانوا املختلفة األمم من املسلمني أخالط أن إىل
غري خرب رواية أو حديث اختالق من يتحرج فال نفسه، أعماق إىل اإليمان يصل لم َمْن
املختلفة املذاهب ظهور هو آخر وعامل دعواه؛ ويؤيد شأنه يعيل ذلك دام ما صحيح،
أهل ذلك يف يجاريهم وليس املتكلمني، من وأصناف ومرجئة معتزلة من العراق، يف
يؤيد أن رأى َمْن هؤالء من صنف كل ويف والعقيدة، الحياة يف أهله لبساطة الحجاز؛

أسلفنا. كما الحديث واختالق القرآن آيات بتأويل ورأيه حجته
الرأي، يف العراقيون بزَّهم فقد الحديث، يف العراقيني بزُّوا وإن الحجازيني أن عىل
وقلتها كثرتها يف تتبع األحداث ألن أيًضا؛ طبيعيًا ذلك وكان «القياس»، مى يُسَّ ما وهو
مسائلها كانت الحجاز، يف الشأن هو كما بسيطة، ساذجة قوم معيشة كانت فإذا املدنية،
املدنية وعظمت الحياة تعقدت وإن بسيطة، ساذجة األرسة وأحوال والجنائية االقتصادية
وتنوعت، واالجتماعية والجنائية االقتصادية األحداث تعقدت العراق، يف الشأن هو كما
معروفة كانت التي هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول وأحاديث ترشيع، إىل تحتاج األحداث هذه وكل
للشبه أحداث؛ من الحجاز يف يقع بما لإلفتاء التقريب وجه عىل بنصها تكفي بالحجاز
كثرية فهي العراق، أحداث يف الشأن كذلك وليس ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وعهد مالك عهد بني الكبري
يف مثلهما ليس وخراج ريٍّ من ذلك يتطلب وما والفرات دجلة بالعراق متنوعة. معقدة
واإلجرام، واللهو والنعيم، الرتف يتبعه واملال صبًا، يصب وفري مال العراق ويف الحجاز،
وروم فرس من أخالط وبالعراق الحجاز، يف مثلها ليس فتاوى إىل تحتاج مشاكل وَخْلق
كفى فلنئ الحجاز، يف مثلها ليس واجتماعية اقتصادية عادات لهم ذلك وغري ونبط
وحاجتهم العراق يف يكفي فليس كثري، وحديثهم قليلة وحاجاتهم الحجاز يف الحديث
والتوسع نٌص، فيه يرد لم فيما الرأي إعمال إىل اضطروا لذلك — قليل وحديثهم كثرية
وكانت جوازه، وعدم وجوازه القياس حول يشتد النزاع ورأينا — بالوضع النصِّ يف
وشغل العبايس، العرص يف كبريًا دوًرا القياس لعب ييل: فيما أمرها نجمل كبرية معركة
ويف النحو، ويف اللغة، ويف الفقه، ويف الفقه، أصول يف فالقياس العلوم؛ من كبريًا حيًزا

الترشيع. يف أثره منه اآلن يهمنا والذي املنطق؛

500



الترشيع

العلِّة التحاد آخر أمر عليه فيقاس ليشء الرشيعة يف حكٌم يُْعَلم أن القياس أصل
يف الدليل عن والبحث النظر عىل فأطلقوه أحيانًا معناه يف توسعوا ولكنهم فيهما،
نصَّ ال فيما االجتهاد عىل يطلقونه وأحيانًا ، نصٌّ فيها يرد لم عرضت مسألة حكم
أن املعنى بهذا وبالقياس بالرأي ويعنون للرأي، مرادًفا جعلوه أخرى وبعبارة فيه،
النظر يف الرشيعة وجهة نفسه يف تنطبع الرشعية لألحكام ممارسته طول من الفقيه
لم أمر عليه عرض إذا فيستطيع واألسباب، العلل تعرُّف عىل ملكاته وتمرن األشياء؛ إىل
وبأصولها إليها، ينتمي التي الرشيعة بجو متأثًرا قانونيًا رأيًا فيه يرى أن نصٌّ فيه يرد
يصدر الذي الرأي وا ذمُّ هذا أجل ومن مزاولتها، طول من فيه انطبعت التي وقواعدها
القياس أو الرأي وهذا الدين، أصول تسنده ال الذي والرأي لالجتهاد، أهًال ليس مَمْن
حتى اإلسالم فجر يف ذلك أبنَّا كما األموي العرص منذ العلماء بني للنزاع مثاًرا كان
أو كتاب من نصٌّ فيه ورد بما إال يفتي فال يتشدد كان َمْن فمنهم الصحابة، بني
التي الحوادث من يعرض فيما الرأي يبدي كان َمْن ومنهم عمر، بن هللا كعبد حديث
الكثري؛ اليشء ذلك يف وُرِوي وغريهما، مسعود ابن هللا وعبد كعمر نص، فيها يَِرْد لم
أهل رياسة وأصبحت العبايس، العرص إىل ويشتد يقوى النزعتني بني النزاع واستمر
األئمة من إمام يخُل لم الواقع ويف املدينة؛ ألهل الحديث وأهل الكوفة، لفقهاء الرأي
ذلك؛ إىل مضطر وهو بالرأي، القول من — الحديث أم الرأي أهل من كان سواءً —
يُعدُّ وال الفقهاء، لفتوى تحتاج جديدة حوادث يوم كل يخلق املدنية يف التقدم ألن
بالرأي األخذ مقدار يف متفاوتة درجات اختلفوا الفقهاء ولكن فيها، يفتي حتى فقيًها
سيأتي كما توسط َمْن ومنهم ع، توسَّ َمْن ومنهم أمره، ضيَّق َمْن فمنهم عليه، واالعتماد

الترشيع. يف األئمة بني خالفت التي األصول أهم من هذا وكان بيانه،
لها تَُثار، أخرى مسألة نرى النحو، هذا عىل الرأي يف األئمة بني الخالف نرى وبينا
والتقبيح التحسني «مسألة وهي والقياس، الرأي بمسألة يل يظهر ما عىل كبري اتصال
حسن من صفات األفعال يف هل هو: ومدارها املعتزلة، أثارها مسألة وهي العقليني»،
أمر ملا صفة من الصدق يف ما فلوال عنها؟ ينهى أو بها، يأمر الشارع جعلت قبح أو
حسنًا، جعله الصدق بأمره الشارع أن أو عنه؟ نهى ملا صفة من الكذب يف ما ولوال به،
والرأي، القياس عارصت مسألة هذه لعكس؛ شاء ولو قبيًحا؟ جعله الكذب عن وبنهيه
أمر أجلها من صفات األفعال أن يرى كان فَمن متساندتان، مسألتان أنهما نظري ويف
الرأي يكون ولذلك بالعقل؛ إدراكها يمكن الصفات هذه إن قال: نهى، أو الشارع بها
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كبرية حرية له يجعل وذلك فيها، حكم وإصدار وتعرفها الصفات هذه كشف إمكانه يف
ويقبِّح، ن يحسِّ الذي هو الشارع أمر وأن الذاتية، الصفات بعدم قال وَمْن الترشيع، يف
أن االجتهاد يف يستطيع ما وكل النص، عىل اجتهاده يف يقف أن الطبيعي من كان
يستطيع العقل وأن األول، الرأي إىل الحنفية يذهب أن وطبيعي بشبيهه، الشبيه يلحق
عذر فال دعوة تبلغه لم لو اإلنسان وأن قبح، أو حسن صفات من اليشء يف ما إدراك
ألن السيئات؛ وترك الحسنات بفعل ملزم وهو عليه، العقل لداللة بخالقه الجهل يف له

الفقه.1 أصول مسائل من املسألة هذه وأصبحت ذلك، إىل يرشد العقل
— مثًال — فيقول الرأيني، أصحاب بني الجدل يف كبريًا دوًرا املسألة وأخذت
بني فرَّقت قد الرشيعة نرى إنا العقليَّنْي: والتقبيح للتحسني املنكر وهو الفريقني، أحد
بني وفرَّق املتماثلني بني لجمع بالعقل األمر كان ولو املختَِلَفنْي، بني وجمعت املتماِثَلني
الصالة أن مع الصالة، دون الحائض عىل الصوم قضاء أوجب فالشارع املختلفني،
حرة، كانت إذا النظر القبيحة الشوهاء العجوز إىل النظر وحرَّم عليها، باملحافظة أْوىل
الزنا، دون بشاهدين القتل يف واكتفى أَمة، كانت إذا الجمال البارعة الشابة إىل زه وجوَّ
يف وحالها بغريه، تزوجت إذا له أباحها ثم املطِّلق، الزوج عىل ثالثًا املطلقة رم وحَّ
مع واحًدا، رجًال إال للمرأة يبح ولم أربًعا، يتزوج أن للرجل وأباح واحدة، املوضعني
الذي العضو فأذهب املعصية، آلة لكونها السارق يد وقطع الجانبني، من الدواعي قوة
يزني الذي العضو وال املحصنات، يقذف الذي اللسان يقطع ولم الناس، عىل به تعدَّى
… إلخ إلخ. الخيل من آالف عدة عن وأسقطها اإلبل، من خمس يف الزكاة وأوجب به،
نقول وكيف للرأي؟ الحكم نرتك فكيف هذا؛ غري الحكم لكان بالعقل األمر كان فلو

العقليني؟ والقبح بالحسن
مختلفة آراء فيها وأُبِْديت لة، ومفصَّ مجملة طويلة ردوًدا اآلخرون عليهم رَد وقد
يف املعرفة عىل ومقدرة سلطانًا للعقل فجعل توسط َمْن هؤالء ومن مختلفة، عصور يف

فيها.2 للعقل دخل ال فما العبادات ا أمَّ العبادات، غري
أصغرها لكان الرأي استعمال يف املذاهب مقدار تمثل دوائر رسمنا لو حال كل عىل

الحنفية. ثم الشافعية، ثم املالكية، ثم الحنابلة، ثم الظاهرية، دائرة

بعدها. وما ٢٥/١ الثبوت مسلم انظر 1
بعدها. وما ١٣/٢ جزء القيم البن املوقعني إعالم كتاب يف ذلك يف املمتع الفصل انظر 2
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املرسلة، واملصالح كاالستحسان، خاصة، أسماء الرأي أنواع بعض اتخذ وقد
َشبٌَه املسألة يف يكون أن الفهم إىل أقربها مختلفة، تعريفات عرَّفوه قد فاالستحسان
املسألة هذه الفقيه يقيس أن ذلك مقتىض من وكان ، نصٌّ فيها ورد أخرى بمسألة
تقدير إىل القياس هذا ويرتك ذلك يفعل ال ولكنه ، النصُّ فيها ورد التي املسألة عىل
بمراعاتها ويصدر املسألة يف املطلقة العدالة عن يبحث فهو العدالة، بمقتىض املسألة
الحنفية، باالستحسان قال وقد الرأي، باب يف أوغل — ترى كما — وهذا حكمها؛

ع».3 َرشَّ فقد استحسن «َمْن قال: أنه ه ذمِّ يف الشافعي عن وروي الشافعية؛ وأنكره
الشارع أن وذلك املرسلة»، «املصالح أو «االستصالح» يسمى ما هذا من وقريب
والعقل، والنفس، الدين، وهي: خمسة أمور حفظ عىل ترشيعه يف يدور — قالوا كما —
األمور، هذه تتعدى ال لوجدناها ونواهيه الرشع أوامر استقرينا ولو واملال؛ والنسل،
مسألة عرضت فإذا كذلك، علته لوجدنا حرمه أو الرشع حلله ما معرفة يف دققنا ولو
وقدرنا واملضار، املصالح من األمر عىل يرتتب فيما نظرنا نصٌّ فيها يرد لم املسائل من
من بجماعة ترتَّسوا بكفار لذلك مثَّلوا وقد حرمته، أو بحلِّه حكمنا وأصدرنا كله، ذلك
ولو املسلمني؛ وقتلوا اإلسالم دار عىل وغلبوا لقاتلونا عنهم كففنا فلو املسلمني، أرسى
القتال تقتيض املصلحة إن فقالوا ذنبًا، يذنب لم معصوًما مسلًما لقتلنا الرتس رمينا
مقاتلته ويف اإلمكان، عند منعه أو القتل، تقليل الرشع مقصود ألن الرتس؛ ُقتل ولو
مقتول فاألسري األرسى، قتلوا ثم املسلمني قتلوا يُْفعل لم إذا ألنه لهذا؛ تحقيق الكفار
باملسلمني؛ ترتَّسوا ولو األعداء مقاتلة هو القتىل تقليل إىل الطرق وأقرب حال، كل عىل
بميزان مسائل من يعرض ما وزن باملصالح أو باالستصالح يعنون أنهم هذا من فرتى
من جاءت التي األساسية بالقواعد أو العامة، الشارع بأغراض أو العامة، املصلحة
يف الحرية من نوع إىل يدعو العدالة مراعاة أو الرأي من رضب وهو الرشائع، أجلها

الترشيع.4

أهل سلكه الذي واملسلك الحديث، أهل سلكه الذي املسلك إيجاز يف نستعرض واآلن
الرأي.

.٣٧٤/١ للغزايل املستصفى انظر 3

.٢٨٤/١ للغزايل املستصفى انظر 4
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وقد فعلها، وأفعاًال بها، حدَّث وأحاديث هللا، كتاب وخلَّف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول تويف
البعض، دون قوله بعض سمع َمْن الصحابة ومن منه، وسمعوا أصحابه كله ذلك شاهد
نزل َمْن فمنهم الفتح، عند األمصار يف تفرقوا ثم البعض، دون أفعاله بعض رأى وَمْن
الصحابة من جمع كل وكان مرص، نزل َمْن ومنهم الشام، نزل َمْن ومنهم العراق،
كانوا إنما مدوَّنا كله ذلك يكن ولم هللا، رسول من رأى وما سمع ما يروي مًرصا ينزل
كبار أن وهو آخر، مصدر ذلك بعد وظهر يكتب، َمْن منهم وقليل شفاًها، يقولونه
من نًصا فيها يعرفوا لم مَمْن األحداث بعض عليهم تعرض كانت وعلماءهم الصحابة
مستنًدا يُعدُّ بعُد فيما القول هذا وكان قوًال، فيها ويقول برأيه فيجتهد حديث، وال كتاب
وعرف طويًال، زمنًا النبي عارش كبري، صحابي عن صدر ألنه الترشيع؛ مستندات من
النبي، من حكم فيه صدر قد الرأي هذا أن يتبني وأحيانًا ومجراها، الرشيعة مناحي
مات امرأة عن ُسِئَل مسعود بن هللا عبد أن ُرِوي كالذي يعلمه؛ لم الصحابي هذا ولكن
وا فألحُّ ذلك، يف يقيض هللا رسول أَر لم فقال: مهًرا، لها ني يعَّ لم وكان زوجها، عنها
وعليها َشَطَط، وال َوْكَس ال ملثلها، يعرض كالذي مهًرا لها بأن وقىض رأيه، فاجتهد عليه
املرأة هذه مثل يف قىض هللا رسول بأن فشهد يسار بن معقل فقام املرياث، ولها العدة
يظهر وأحيانًا اإلسالم.5 بعد مثلها يفرح لم فرحة مسعود ابن ففرح الرأي، هذا بمثل
َمْن أن يرى كان هريرة أبا أن ُرِوي كالذي عنه، فيعدل الصحابي رأي يخالف حديث
قوله. عن فعدل ذلك بغري النبي نساء بعض أخربته حتى له، صوم فال ُجنُبًا أصبح

خلفه ما وليس الصحابة، فتاوى وهو مرجًعا الترشيع مراجع زادت حال كل عىل
ثبت قد يكون قد الحديث أن وهو آخر أمر هناك بل ذكرت، ما عىل قاًرصا الصحابة
الحديث أن أو وتأويله، وتفسريه توجيهه يف الصحابة أنظار اختلفت ولكن الرسول، عن
هللا رسول أن ُرِوي ما األول مثال البعض؛ يبلغ ولم بعضهم بلغ آخر بحديث نُِسَخ قد
ليس عباس ابن وقال ُسنَّة، الطواف يف الرََّمل أن إىل كثري فذهب مرة، الطواف يف أرسع
ى ُحمَّ َحطَّمتهم املرشكني: قول بلغه قد أنه وهو عارض، لسبب النبي فعله إنما بسنَّة،
أن الثاني ومثال بُسنَّة؟ وليس والنشاط، القوة باإلرساع لهم يظهر أن فأراد يَثْرب،
الصحابة فاختلفت عنه، نهى ثم أوطاس، وعام خيرب عام املتعة نكاح يف ص رخَّ النبي

النسائي. عن الحديث هذا روى 5
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أن ُرِوي كالذي عّلتَه، يف يختلفون ولكن أيًضا الحديث يثبت وقد نسخه، ويف ذلك يف
تحف املالئكة لتعظيم ذلك قوم: فقال ذلك، تعليل يف فاختلفوا للجنازة، قام هللا رسول
ليهودي، كانت إنها قوم: وقال والكافر، للميت الوقوف فيعم املوت، لهول أو بامليت،

إلخ. الكافر يخصُّ فالقيام رأسه، فوق تعلو أن فكره
كبار من فكان املايض، النحو عىل مصدًرا املصادر زادت التابعني عرص جاء ا فلمَّ
كبري لكل وكان الصحابة، وال النبي عهد يف تكن لم حوادث يف فتاوى له من التابعني
فتاوى يف وآراء الحديث، تأويل يف وآراء القرآنية، اآليات بعض تفسري يف آراء كبارهم من
فمن الفقهية، الناحية من وتقويمهم الصحابة تقدير يف آراء لهم كان كما الصحابة،
عيلّ آراء يفضل َمْن ومنهم غريه، عىل مسعود بن هللا عبد أقوال يفضل َمْن التابعني
الصحابي فيه الذي البلد إىل يرجع الرتجيح هذا أن ويغلب ذلك؛ غري إىل عباس، وابن
بقولهم، ويأخذ بلده، يف كانوا الذين للصحابة يتتلمذ فهو التابعي، وتابعي والتابعي

روايتهم. ويفضل
هللا وعبد وعثمان فعمر وهكذا، التابعني عمل تعمل أخرى طبقة التابعني بعد وجاء
تالميذهم، بعدهم وجاء املدينة، أئمة كانوا ثابت بن وزيد عباس وابن وعائشة عمر بن
الزهري، بعدهما ومن عمر، بن هللا عبد بن وسالم املسيب، بن سعيد أشهرهم ومن
بقضايا الناس أعلم مالك كان لذلك مالك؛ بعدهم ومن الرَّأْي، وربيُعة سعيد، بن ويحيى
يف وعيلّ مسعود بن هللا عبد وكان ذكرنا. وَمْن وعائشة، عمر، بن هللا عبد وأقوال عمر،
حنيفة، أبي إىل السلسلة وتمت النخعي، وإبراهيم علقمة ثم والّشعبي، رشيح ثم الكوفة،
وأبو مدرسته، أعالم من ذكرنا َمْن منهج ينهج مالك فكان لسلسلتهم، قوم كل ب وتعصَّ
الصحبة فضل ولوال سالم، من أفقه «إبراهيم ملناظره: مرة حنيفة أبو قال كذلك؛ حنيفة
وقضايا املدينة، بأحاديث الناس أعلم مالك كان وكما عمر». ابن من أفضل علقمة لُقلت
بقضايا الناس أعلم حنيفة أبو كان وآرائهم، وفتاواهم وتابعيهم املدنيني الصحابة علماء
وآراء وفتاواهم، العراق صحابة من وغريهما طالب، أبي بن وعيلّ مسعود ابن هللا عبد
هذا يجمع مالًكا رأينا العبايس العرص يف التدوين دور جاء وملَّا الكوفيني. من التابعني
يف ومشايخهم أئمتهم فتاوى يجمعون العراقيني والعلماء املوطأ، كتابه يف ذكرنا الذي

الكتب.
والقول الرأي يكرهون والزهري املسيب بن كسعيد املدينة، علماء من كثري وُوِجَد
قبل إليه أرشنا ما نزعتهم تحقيق عىل وساعدهم محنة، ويعدُّونها الفتيا، ويهابون به،
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أيًضا النزعة هذه وحملتهم لهم، تعرض التي األحداث وقلة عندهم، الحديث كثرة من
َمْن فمنهم املدينة، رجال يرِوها لم التي األحاديث يجمعون البالد إىل يرحلوا أن عىل
الكتاب، إىل رجعوا توا اُستْفُ فإذا ومرص، الشام إىل رحل َمْن ومنهم العراق، إىل رحل
أحاديث وجدوا وإن فكذلك، الحديث، إىل رجعوا وإال به، عملوا نًصا فيه وجدوا فإن
إىل رجعوا حديثًا يجدوا لم فإن والصدق، العلم حيث من بالراوي بينها فاضلوا مختلفة
بني فاضلوا والتابعني الصحابة اختلف فإن بقولهم، فأخذوا والتابعني، الصحابة أقوال
الكتاب أصول إىل رجعوا ذلك من يشء يكن لم فإن بالدهم، أئمة أقوال وخاصة أقوالهم
يف يقع أو عرض، ملا ُمْشبًها يجدون لعلهم ومقتضياتها إشاراتها إىل فنظروا والسنة،

املسألة. هذه عىل تنطبق والحرمة الِحلِّ أو النهي أو لألمر حكمة نفسهم
كما الحديث يتهيبون العراق، يف وخاصة الرأي أهل من قوم كان هؤالء بجانب
«أجتهد األولون يستعظم كما هللا» رسول «قال ويستعظمون الرأي، األولون يتهيب
الرسول إىل الحديث نسبة إثبات يف صعوبة من األمر يف ما إدراك سببه ذلك ولعل رأيي»
هللا عبد قال «أقول الكوفة: علماء من وهو النخعي، إبراهيم قال صحته. من واالستيثاق
وكانوا عندهم، الحديث قلَّ ذلك أجل من إلينا» أحب علقمة وقال مسعود) ابن (يعني
العراق، يف أكثرها وما أحداث، من يقع ما عىل اإلفتاء يف يقترصوا لم بل الرأي، عىل أجرأ
ربع أو تطليقة نصف طالق أنت المرأته رجل قال فلو الفروض، فرض إىل تعدوا بل
كأن ذلك، ونحو واحدة بعدها واحدة طالق أنت قال ولو الحكم؟ يكون فماذا تطليقة
مرانًا ذلك عىل ومرنوا والهندسة، والجرب الحساب كمسائل عقليًا مرانًا أصبح األمر
بأشباهه، األمر قياس عىل فائقة قدرة لهم فكان سيأتي، كما حنيفة أبا وخاصة عجيبًا،
يف األوىل املدرسة مع اشرتكوا وقد املوافقات، الفروق ووجوه واألسباب، العلل واستخراج

أمور: يف عنهم اختلفوا ولكنهم والتابعني، الصحابة وأقوال والسنة بالكتاب العمل
من التحرج وعدم صحته، اشرتاط يف واملبالغة الحديث قلة من ذكرنا ما منها
املدينة وألهل وصحابتهم، مشايخهم لهم العراق أهل أن ومنها: أسلفنا، كالذي الرأي
يف والتوسع املنطق، بمسايرة الفقه فلسفوا العراق أهل أن ومنها وصحابتهم، مشايخهم
الفروق؛ ووجوه الشبه وجوه استخراج يف والدقة االستنباط، يف والتوسع العقيل التعليل
من العراق يف نزلوا الذين والتابعني الصحابة ُجلَّة عن ُرَوي ما حمع طريقتهم وكانت
فيها ورد فإن مسألة لهم عرضت فإذا ذلك يحفظون ثم واالستنباط، والفتوى الحديث
مشيختهم آراء من رأي فيها وكان يكن لم وإن به، أفتوا والسنة الكتاب من يشء
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بحثوا أو إيماء، أو إشارة أو الفتاوى لهذه علة من الحكم استنبطوا وإال فيه، نظروا
حكمتني أو علتني ألفوا أو عرضت، التي املسألة يف الحكمة عمموا ثم الُحْكم حكمة عن
لم فإن عليه، وقاسوها الحادثة لهذه شبه طلب يف جدُّوا أو منها، الحكم واستنبطوا
مما النظر، وإدمان املزاولة طول من املجتهد يكتسبه ما إىل رجعوا ذلك من يشء يكن
العدل، إىل أقرب األحكام وأي الحكم، وجه به يرى القانوني» «الذوق نسميه أن يصح

«تخريًجا».6 األحكام استخراج يف الطرق هذه وا سمُّ وقد للمصلحة؛ تحقيًقا وأكثر
مدرسة فمن معتدلون؛ فيها كان كما متطرفون، غالة مدرسة كل يف كان وقد
فيه ورد فيما الفتوى عىل نفسه وقرص بالرأي، والقول القياس فمنع غال َمْن الحديث
فأجاز اعتدل َمْن ومنهم نًصا؛ فيها يجد لم التي املسائل من وهرب سنة، أو كتاب من
بالحديث؛ العمل يَر لم حتى غال َمْن الرأي مدرسة ومن معينة. حدود يف بالرأي العمل
حديثه؛7 يف خطأ أو نسيان أو غلظ من راٍو يسلم فليس الشك، يعتورها األحاديث ألن
وقد الرأي. إىل لجأ الرشوط يستوِف لم فإذا معينة، حدود يف به فعمل اعتدل َمْن ومنهم
التزم أنه زعم َمْن منهم إن وقال زمانه، يف عني املرشِّ حال نقد املقفع ابن أن قبل رأينا
به االعتداد بلغ حتى الرأي استعمال يف غال َمْن ومنهم سنة، سماه فيما غال وقد السنة،
وضع وجوب إىل ذلك من وتخلص أحد، عليه يوافقه ال قوًال الجسيم األمر يف يقول أن

األمصار.8 يف به ويعمل القضاة به يلزم األمر أولو يضعه قانون

استطعنا العبايس العهد يف الترشيع عىل طرأت التي التغريات نسجل أن أردنا إذا ونحن
اآلتية: الظواهر نسجل أن

يكونوا لم — العزيز عبد بن عمر استثنينا إذا — األمويني أن نالحظه ما أول (١)
نادرة، أحوال يف إال وثيًقا، اتصاًال العموم عىل الدين ورجال الترشيع برجال يتصلون
الثورات قمع من السياسية النواحي عىل أنفسهم الخلفاء قرص بل بهم، الزهري كاتصال
وتركوا ذلك، إىل وما املالية، الدولة شئون وتنظيم الخارجية، والفتوحات الداخلية

قبلها. وما ١٥١/١ البالغة هللا حجة انظر 6
.٢٥٠/٧ األم كتاب يف الرأي هذا انظر 7

.٢٠٩/١ اإلسالم ضحى 8
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السياسة كأن يرون، بما يقضون وتركوهم القضاة وعيَّنوا ويفتون، يدرسون العلماء
األمويني عىل الثورة ثارت ا فلمَّ بحتة؛ سياسية وظيفتهم وكأن الدين، عن منفصلة
النزعة ورأينا دينية، صبغة الدولة صبغ أثرها من كان العباسيني، يد يف األمر واستقر
بالعلماء الخلفاء اتصال ورأينا جلية، واضحة األولني العباسيني الخلفاء عند الدينية
يشتد واملهدي ويصلهم، العلماء يقرِّب املنصور جعفر فأبو وأبني؛ أقوى الدين ورجال
القايض يوسف وأبو والرشيد وتعذيبهم، عنهم للبحث «إدارة» وينشئ الزنادقة عىل
يف خالفته من شطًرا ويقيض القرآن، بخلق «مرسوًما» يصدر واملأمون متالزمان،
يصدر أن ويريد املتعة نكاح يف ويناقش أنكره، َمْن وتعذيب ذلك يف العلماء مناقشة
أراد فقد العموم وعىل األموي. العهد يف مثيًال له نجد ال مما وهكذا شأنه، يف أمًرا
أثر من وكان مًعا.9 ودينيني سياسيني بل فحسب، سياسيني يكونوا أال العباسيون
نظرهم، لوجهة يخضعوا أن أبوا ألنهم العباسيون؛ عذبهم العلماء من جماعة أن ذلك
الحسن نرى أنَّا حني عىل الثوري، وسفيان وحنيفة وأبي كمالك لسلطانهم، والخضوع
يف ويُْستَْفتَى السياسة، يف ويتكلم الجامع املسجد يف يجلس األموي العهد يف البرصي
الناحية هو هنا يهمنا والذي أذى. يصيبه ال ثم شدة، يف فينقدهم واألمراء الخلفاء
أعمال صبغ وهو الترشيع، يف ٌ بنيَّ أثر االتجاه هذا العباسيني التجاه كان فقد الترشيعية،
األموال، وجباية الرتع وحفر الرضائب، ونظام الري، فنظام دينية، صبغة كلها الدولة
الخراج، كتابه القايض يوسف أبو فيها يؤلف دينية مسائل كلها الدواوين، ونظام
األمور من دق ما كل وهكذا دينيًا، اجتهاًدا فيها ويجتهدون الفقهاء، فيها ويُستفتَى
مهمة يجعل — شك غري من — وهذا الدين؛ رجال وقضاء املفتني فتوى مرجعه وعظم

النطاق. واسعة شاقة الفقهاء
وسبب كبريًا، نمًوا ونما م تضخَّ العبايس العرص يف الفقه أن األمر بهذا ويتصل (٢)
دينية، صبغة كلها األمور صبغ يف العباسيني عمل من قبل إليه أرشنا ما منها: أمور؛ هذا
فبعد الزمن، مع يتزايد املأثور تجعل الفقهاء عليه جرى الذي النظام طبيعة أن ومنها:
املأثور التابعني عهد يف أصبح هللا، رسول حديث هو املأثور الصحابة عهد يف كان أن
التابعني كبار وقول هذا املأثور التابعني تابعي عهد ويف الصحابة، وكبار الرسول أقوال
القضاة؛ وقضاء املفتني، وفتوى املجتهدين، آراء قبله عمن ورث جيل جاء ا فكلمَّ وهكذا،

.٣٥٥/١ اإلسالم ضحى كذلك انظر 9
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فرحت كأنها بل أحداث من يحدث بما تكتِف لم الرأي مدرسة أن وهو ثالث: وسبب
إثارة فأباحت «التخريج»، عىل والقدرة القياس، وأدوات االجتهاد وسائل من لديها بما
والبعيد املستحيل فرضوا حتى قياسها وتستعمل رأيها، فيها تبدي الفْرضية، املسائل
لها، حد ال كثرة والنذور واأليمان والطالق الرقيق أبواب يف الفروض وأكثروا الوقوع،
أن التضخم أسباب ومن واملالكية. الشافعية بعد فيما تبعهم ثم العراقيون، بذلك وبدأ
جوانبها بني تضم األطراف، بعيدة العباسية الدولة صدر يف أصبحت اإلسالمية اململكة
ولكل املعامالت، يف وطرق قانونية، وعادات اجتماعية، عادات أمة لكل مختلفة، أمًما
العبايس، العهد يف األمور استقرت اإلسالم يف األمم هذه دخلت ا فلمَّ تقاليده، له دين أمة
العادات هذه وُعرضت األمصار يف األئمة وتفرق دينية، صبغة كلها األمور وُصِبِغَت
العادات وفيها وأمثاله، حنيفة أبي عىل العراق أمور فُعِرضت األئمة، عىل والتقاليد
وفيها وأرضابه، األوزاعي عىل الشام أمور وُعِرضت وغريها، النبطية والعادات الفارسية
املعامالت يف يجري كان وما الروماني، القضاء نظم وفيها وغريها، الرومانية العادات
وفيها وأقرانهما، والشافعي سعد بن الليث عىل مرص أمور وُعِرضت التقايض، وطريقة
«تسليم» األئمة هؤالء عمل من فكان هذا؛ ونحو كذلك، والرومانية املرصية العادات
وإنكار بعضها وإقرار لإلسالم العامة بالقواعد إليها النظر أعني والتقاليد، العوائد هذه
الترشيع م التيتُضخِّ األبواب من واسع باب — شك بال — وهذا بعضها، وتعديل بعضها
غريه، يف يكون ال قد خاًصا، غذاءً الترشيع يغذي مرص كلَّ جعل قد أيًضا وهذا وتغذيه،
املدينة كانت كما التجارة وبشئون الحج بمناسك الفقهاء تغذي مكة كانت وقديًما
ا فلمَّ املدينة، يف هللا رسول وبأعمال الزراعة، شئون يف مكة من أكثر الفقهاء تغذي
يوسف أبا غذيا قد ونظامهما والفرات فدجلة الحال، هذا عىل األمر ظل األمصار ُفِتحت
فقه غذت واالستصناع واملساقاة املزارعة يف العراقيني ومعاملة الخراج، كتاب يف آرائه يف
سيأتي كما — الجديد مذهبه يف الشافعي غذت املرصيني وعوائد النيل ونظام العراق،
العراق، يف فارسية وعوائد العرب، جزيرة يف عربية عوائد هناك فكانت الجملة وعىل —
ُعِرضَت كلها مرص، يف ومرصية وإغريقية رومانية وعوائد الشام، يف رومانية وعوائد

و«ُسلِّمت». األئمة عىل

طالب واجبات من وأصبح — قبل أرشنا كما — العلماء بني الرحالت كثرت ا فلمَّ
والفواصل الحدود زالت علمائها، من ويأخذ املختلفة األمصار إىل يرحل أن األولية العلم
الحجازي، من العراقي العالُم فاستفاد مرص، يف املرشعني من طائفة كل تميَّز التي
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هو فيما وأفاد فيه، مقرص هو فيما واستفاد نقصه، منهم كل ل وكمَّ منهما، واملرصي
يف عملت كما العلم، أشجار من شجرة كل تطعيم يف الرحالت عملت وهكذا به؛ غنيٍّ
العراق إىل يرحل املدني الرأي ربيعة فنرى الترشيع؛ ذلك ومن وطعومها، ألوانها تقريب
املدينة إىل يرحل حنيفة أبي صاحب العراقي الحسن بن ومحمد املدينة، إىل يعود ثم
مرص وإىل العراق وإىل املدينة إىل يرحل والشافعي العراق، إىل ويعود مالك موطأ ويقرأ
الحديث مدرسة بني تقل األزمان توايل عىل الفروق نرى أصبحنا هذا أجل ومن وهكذا؛
األولني، حديث من اآلخرون يأخذ وما اآلخرين، رأي من األولون يأخذ بما الرأي ومدرسة
يتأثر الجملة وعىل تكثر، املذاهب كل يف والفروض تتشابه املذاهب كتب نرى وأصبحنا

كل. به امتاز بما كل

الجدال يف ونشاطهم الفقهاء اختالف كثرة كذلك، العرص هذا مميزات من (٣)
تفسري يف اختالفهم ذلك من اختالفهم، أسباب وتعددت اختلفوا فقد واملناظرة؛
قوله يف الواردة القروء معنى يف كاختالفهم الُسنَّة أو الكتاب يف الواردة األلفاظ
الحيض؟ أو الطهر القرء هل ُقُروءٍ﴾، َثالَثَة ِبأَنُْفِسِهنَّ يَرتَبَّْصَن تعاىل:﴿َواْلُمَطلَََّقاُت
وكان الحيض، أنه إىل العراقيون وذهب الطهر، أنه إىل الفقهاء من الحجازيون فذهب
عمر عن روي فقد أيًضا، هذا يف الصحابة الختالف تبًعا والعراقيني الحجازيني اختالف
بن هللا عبد عن ُرِوي كما األطهار، األقراء قالوا أنهم ثابت بن وزيد وعائشة وعثمان
مسعود، البن العراقيني انحياز من سبق ما عىل يدل ما هذا ويف الحيض، أنها مسعود
الكالم تركيب سببه االختالف يكون وقد املدينة؛ يف الصحابة علماء إىل والحجازيني
ما سببه يكون وقد املجاز، أو الحقيقة عىل الكالم حمل سببه يكون وقد الجمل، وتأليف
يُْستَنْتَُج فيما املدارك اختلفت بعض من بعضها أُلِّف إذا أحاديث أو آيات جملة من ورد
كل وأن املوضوع، يف الواردة األحاديث اختالف سببه يكون وقد يُستَنتَُج، ال وما منها
ُرِوي كالذي بعض. دون بعض عنده صح أو بعض، دون بعض إليه وصل مجتهد
تقول ما فقلت: حنيفة، أبا بها فألفيت مكة قدمت قال: أنه سعيد بن الوارث عبد عن
َليْىل أبي ابن فأتيت باطل، والرشط باطل البيع فقال رشًطا؟ ورشط بيًعا، باع رجل يف
ذلك عن فسألته ُشْربُمة ابن فأتيت باطل، والرشط جائز البيع فقال: ذلك عن فسألته
ال العراق فقهاء من ثالثة هللا، سبحان نفيس يف فقلت جائز. والرشط جائز البيع فقال:
أدري ما فقال: صاحباه، قال بما فأخربته حنيفة، أبي إىل فعدت مسألة، عىل يتفقون
بيع عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول نهى قال: جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حدثني لك، قاال ما
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لك، قاال ما أدري ما فقال: صاحباه، قال بما فأخربته ليىل أبي ابن إىل فعدت ورشط.
بَِريرة أشرتي أن هللا رسول أمرني قالت: عائشة عن أبيه عن ُعْرَوة بن هشام حدثني
يف ليس رشط من كان ما هللا: رسول فقال ألنفسهم، بالوالء أهلها فاشرتط فأعتقها،
فأخربته ُشربمة ابن إىل فعدت قال باطل. والرشط جائز البيع باطل، فهو هللا كتاب
بن محارب عن ِكدام بن ِمْسَعر حدثني لك، قاال ما أدري ما فقال: صاحباه، قال بما
والرشط جائز البيع املدينة، إىل حمالنه يل ورشط بعريًا، النبي بْعت قال: جابر عن ِدثار
عند يصح وال قوم عند يصح الحديث من ورد ما الخالف سبب يكون وقد جائز.
القياس، عليه ل ُفضَّ تتحقق لم إن كثرية رشوًطا الحديث لصحة قوم ويشرتط آخرين،
القياس. عىل — يستوفها لم ولو — الحديث ويفضلون الرشوط هذه قوم يشرتط وال
اختالفهم أو واالستنباط، القياس عىل الفقهاء مقدرة اختالف سببه الخالف يكون وقد
يف االختالف سببه يكون وقد الكالم. وداللة العرب بأساليب والعلم اللغوية املقدرة يف

إلخ. واجتماعية10 طبيعية بيئة من به يحيط بما إمام كل وتأثر النظر، وجهات

الصحابة بني االختالف هذا كان وقديًما، كثريًا الفقهاء بني االختالف كان حال كل عىل
وعيل ثابت بن وزيد عثمان واختلف الزكاة، مانعي قتال يف وعمر بكر أبو اختلف فقد
قال بهذا طلقتني؟ طالقها أقىص فيكون الزوج حال يُْعتََربُ هل حرة تزوج عبد يف
وكاختالفهم عيل؛ قال بذلك ثالثًا؟ طالقها أقىص فيكون الزوجة حال يُْعتََربُ أو األوالن،
الخالف زاد طبقة أتت كلما وكانت ذلك. أمثال من كثري إىل الجد، مع اإلخوة توريث يف
يف وتركَّزت الحديث مدرسة تبلورت إذا حتى املفتني، ولكثرة املعروضة املسائل لكثرة
وأصحابه حنيفة أبي يف وتركَّزت الرأي مدرسة وتبلورت الحجاز، يف وأصحابه مالك
املناظر شدة يف الفضل أكرب وكان النزاع، واستمر الجدل، وكثر الخالف زاد العراق، يف
إبداء يف تحرجهم وعدم فرَّعوها، التي مسائلهم كثرة فإن حنيفة، أبي مدرسة إىل راجًعا
بأنهم شدة يف عليهم يردون الحديث فقهاء جعل عندهم، نص فيه يصح لم فيما الرأي
من رضب وهو للقياس العراقيني استعمال أن كما فأخطأوا، الرأي إىل الحديث أهملوا
هذا ويف املنطقي، بالشكل يتشكل الجدل وجعل للفقه، يترسب أن للمنطق سمح املنطق
إىل كالشافعي األئمة كبار ألجأ الذي هو الجدل هذا أن رأيي ويف واملناظرة، للجدل تكثري

للبطليويس. اإلنصاف كتاب الخالف سبب موضوع انظر 10
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والجمل معانيها، وتحديد الكلمات حول تدور كانت املناظرة فإن الفقه؛ أصول وضع
حجة هو هل الصحابي وعمل السنة، من والكتاب الكتاب، من السنة وموقف وتأليفها،
هذه وأمثاله الشافعي فجرَّد يصح؛ ال ومتى يصح ومتى استعماله ومدى والقياس ال، أو
يتجادلون التي الجزئية املسائل يرجعوا أن واجتهدوا الخالف، فيها يكثر التي املسائل

الفقه. أصول ذلك من فكان أصول إىل فيها
حيث العبايس العرص يف يكون ما أكثر وكان كثريًا، الخالف كان حال كل عىل
حلقات ويف املساجد، يف يتناظرون فرأيناهم الحديث، ومدرسة الرأي مدرسة تركَّزت
اتفاًقا ويلتقون فيتناظرون، ويرحلون للحج، اجتماعهم وحني املنازل، ويف الدرس،
روى فقد منها؛ بيشء لك ولنمثل واملجادالت. املناظرات بهذه الكتب وُمِلئَت فيتجادلون،
بلغني يوًما: للشافعي قال حنيفة) أبي (صاحب الحسن بن محمد «أن الرازي: الفخر
به أتكلم يشء هو إنما هللا، أصلحك الشافعي: قال الغصب،11 مسائل يف تخالفنا أنك
عليها وبنى ساحة غصب رجل يف تقول ما محمد: قال … فناظرني قال: املناظرة، يف
ملكه؟ أنها عىل شاهدين وأقام الساحة صاحب فجاء دينار، ألف عليها وأنفق جداًرا،
قلعت وإال ريض فإن قيمتها؟ تأخذ أن ترىض الساحة لصاحب أقول الشافعي: فقال
من لوًحا غصب رجل يف تقول فما الحسن: ابن محمد قال إليه؛ ساحته ودفعت البناء
بشاهدين اللوح صاحب فأتى البحر، لجة إىل السفينة ووصلت سفينة يف فأدخله خشب
قال: ثم قولك؛ تركت أكرب، هللا قال: ال، قلت السفينة؟ من اللوح تنزع أكنت عدلني،
تلك االبريسم بذلك فخاط بطنه، فُمزق ابريسم، من خيًطا غصب رجل يف تقول ما
تنزع أكنت مغصوب، الخيط هذا أن عدلني بشاهدين الخيط صاحب فجاء الجراحة،
قولك. تركت أيًضا: أصحابه وقال قولك؛ تركت أكرب، هللا قال: ال، قال بطنه؟ من الخيط
ذلك ينزع أن أراد ثم نفسه، لوح اللوح كان لو أرأيت تعجلوا، ال فقلت: الشافعي قال
يحرم قال: عليه؟ يحرم أم ذلك له أمباح البحر، لجة يف كونها حال السفينة من اللوح
نفسه، ويقتل بطنه من ينزعه أن وأراد نفسه خيط الخيط كان لو أرأيت قلت: عليه،

املالك أن فصبغه ثوبًا غصب كأن فيه بزيادة الغاصب غريه إذا الغصب يف الحنفية مذهب خالصة 11

املغصوب اليشء قيمة الغاصب ضمن شاء وإن املغصوبة، العني واسرتد الزيادة قيمة ردَّ شاء فإن يخريَّ
الغاصب أمر وإال فيها املغصوب اليشء قيمة يأخذ أن رىض إن املالك أن الشافعي ومذهب له، وتركه

هنا. لذكرها محل ال املوضوع هذا يف تفصيالت وهناك إليه، العني ورد الزيادة بإزالة
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أن وأراد الساحة، مالك جاء لو أرأيت قلت: محرَّم، بل قال: محرَّم؟ أم ذلك له أمباُح
مباًحا تقيس فكيف الشافعي: قال يباح، بل قال: يباح؟ أم ذلك عليه أيحرم البناء، يهدم
إىل يسريها أن آمره قلت: السفينة؟ بصاحب تصنع فكيف محمد: فقال محرم؟ عىل
النبي قال الحسن: بن محمد فقال إليه، وادفعه اللوح انزع له أقول ثم السواحل، أقرب
قال ثم نفسه، رض هو رضه؟ َمْن الشافعي: فقال اإلسالم»، يف رضار وال رضر «ال ملسو هيلع هللا ىلص:
الرذالة، غاية يف الزنج من لرجل جارية غصب األرشاف من رجل يف تقول ما الشافعي:
بشاهدين الجارية صاحب فأتى خطباء، أرشاف سادة قضاة كلهم عرشة أولدها ثم
محمد: قال تعمل؟ ماذا يل، مملوكة األوالد هؤالء أم هي التي الجارية هذه أن عدلني
أعظم هذين أي هللا أنشدك الشافعي: قال الرجل، لذلك مماليك األوالد أولئك بأن أحكم
محمد فانقطع األوالد؟ هؤالء برق تحكم أو مالكها، إىل وتردها الساحة تقلع أن رضًرا:
وغريهم. والشافعية واملالكية الحنفية بني كثرية املناظرة هذه وأمثال الحسن».12 بن

عت وسَّ — املذهبية وعصبيته يتفق بما جماعة كل حكاها وإن — املناظرات هذه
عىل الفقهاء من الكثريين وحملت قيمتها، لها قانونية آراء وكوَّنت الفقهية، الحركة دائرة
يتسلحون واملحدِّثون بالحديث، يتسلحون فالقياسيون مناظريهم، بأسلحة يتسلحوا أن
الشافعي لذلك مثال أقرب كان وربما املتباعدة، النظر أوجه من كثريًا وقرَّبت بالرأي،

بالسالحني. وتسلَّح الناحيتني، عىل اطلع فكالهما الحنفي، الحسن بن ومحمد
فنرى باملكاتبة، املناظرة إىل ذلك تعدَّى بل الشفوية، املناظرة عىل األمر يقترص ولم
ويردُّ املدينة، إجماع حجية يف يجادله املدينة يف مالك إىل مرص من يكتب سعد بن الليث

مالك.13 عليه
أثًرا بعده وما العرص ذلك يف املؤلفة الكتب يف أيًضا املناظرات هذه أثرت وقد
كبريًا فرًقا رأيت لسيبويه، النحو وكتاب للشافعي، األم كتاب بني قارنت فلو كبريًا،
قال فإن كذا؟ زعم إن أرأيت فقلت: كذا قال الحوار، عليه يغلب فاألم التأليفني، بني
عليه يغلب مما ذلك نحو إىل له، فقلت كذا بعضهم يل قال بكذا، عليه رددت كذا قائل
يفنِّدها ثم حجتهم ويذكر املخالفني آلراء يعرض ما وكثريًا والحوار، واملناظرة الجدل
يعنونه وفصًال الحسن»، بن محمد عىل الردَّ «كتاب يعنونه فصًال ويذكر بحججه،

القبيل. هذا من مسألة ٢٣ وفيه ١٨٥ ص الرازي للفخر الشافعي مناقب 12

املوقعني. أعالم يف املناظرة هذه انظر 13
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جليًا واضًحا هذا ترى وال التأليف، يف الحنفية وهكذا إلخ؛ العراقيني» اختالف «كتاب
ذلك وسبب عليها؛ واالستشهاد وتفريعها القواعد تقرير إىل أميل فهو سيبويه، كتاب يف
الحنفية أبداها التي والحرية الفقهية، اآلراء يف العرص هذا يف كانت التي الكبرية الثورة
الخالف به يقاس ال مما ذلك ونحو إفحامهم، يف مناظريهم وجدُّ الرأي، استعمال يف
واستخراج والسماع النقل عىل يكون ما أغلب فيه األمر ألن النحوية؛ واملناظرات النحوي

الجزئيات. من العامة القاعدة

التدوين حركة ظهرت فقد «التدوين»؛ الترشيع يف العبايس العرص مميزات ومن (٤)
التدوين، نواة األموي العرص يف كان نعم الفقه، ومنها العلم فروع كل يف العرص هذا يف
كان فقد منحاها، تتبع مدرسة كل وكانت العبايس، العرص يف واتسعت نمت ولكنها
بعدهم جاء وَمْن عباس وابن وعائشة عمر بن هللا عبد فتاوى يجمعون املدينة فقهاء
كما عليها، ويفرِّعون منها ويستنبطونه فيها وينظرون املدينة، يف التابعني كبار من
رشيح وقضايا وفتاواه، عيلّ وقضايا مسعود بن هللا عبد فتاوى يجمعون العراقيون كان
العرص يف الفقه بدأ وقد ويستبنطون؛ منها يستخرجون ثم الكوفة، قضايا من وغريه
يبوبون بدءوا ثم الحديث، مدرسة عند وخاصة الفقه، مادة يَُعدُّ ألنه الحديث، األموي
الزكاة أحاديث ثم الصالة، أحاديث ثم الوضوء فأحاديث الفقه؛ حسب أبوابًا الحديث
املبارك بن هللا عبد أن الذهبي فريوي الحديث، من املسائل يفرِّعون بدءوا ثم وهكذا،
السنن»، ع وفرَّ الكتب صنَّف «إنه ثور: أبي يف ويقول والفقه»، األبواب يف العلم «دّون
يف إلينا ورد ما وأوسع واحد؛ باب يف واحد بموضوع املتعلقة األحاديث جمع أنه ويريد

الحديث. تقنني يف جديدة خطوة فيه خطا وقد مالك، لإلمام املوطأ كتاب الباب هذا

أظهر من كان وقد رأينا، كما الرأي إىل أميل كانوا فقد العراق يف ا وأمَّ املدينة، يف هذا
أن رووا وقد حنيفة، أبي شيخ سليمان أبي بن وحماد النخعي، إبراهيم علمائهم
كان حماًدا وأن كتاب، يف القانونية ومبادئهم وآراءهم الشيوخ فتاوى جمع إبراهيم
هؤالء آثار فيه جمع الحسن بن ملحمد اآلثار كتاب إلينا وصل وقد منها، مجموعة له
يوسف، ألبي الخراج كتاب العراقي الفقه يف إلينا وصل ما أقدم ومن وآراءهم؛ العلماء
جديًدا منحى ينحو وفيه للشافعي، األم كتاب إلينا وصل كما الحسن، بن محمد كتب ثم
الكتب هذه عن وسنتكلم العراق، يف الرأي ومدرسة الحجاز يف الحديث بمدرسة متأثًرا

بعد. فيما
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بعد قانونية، صبغة واصطبغت الفقه كتب العرص هذا يف ُدوِّنت فقد الجملة وعىل
الجدال، وأثر املذاهب يف الخالف أثر فيها وظهر حديث، صبغة قبُل صبغتها كانت أن

باملنطق. العراق كتب وخاصة الكتب واصطبغت

والبحث العلم فميدان قبله، كالذي االجتهاد يف حرية عرص العرص هذا كان (٥)
من ويضع وجدهم لكفايتهم قوم شأن من يرفع العلمي والوسط راغب لكل مفتوح
لم وَمْن يجتهد، أن فله االجتهاد أدوات استكمل َمْن وكل ذلك، لعكس آخرين شأن
فالقايض حادثة حدثت فإذا يفتيه، فيما مفٍت وأّي فقيه أي يتبع أن فله ذلك يستكمل
من شاء َمْن فيه استفتى لرجل سؤال عرض وإذا معني، بمذهب ال باجتهاده يقيض
إال قيد بأي مقيَدين غري والفتوى فالقضاء اجتهاده، إليه أَدَّى بما يفتي واملفتي العلماء،
ومن العلماء، وسط يف الئق مستوى يف املفتي أو القايض يكون أن وهو العريف، القيد
ال إذ آخر؛ برأي آخر وقاٍض برأي، بلد يف قاٍض فيها يقيض الحادثة كانت هذا أجل
يتعبد فاملجتهد التعبُّد، يف وكذلك الفتاوى، يف الشأن وكذلك الدولة، به اعرتفت قد قانون
يتلقاه ما حسب يتعبَّد املجتهد وغري اجتهاده، إليه أداه ما حسب والزكاة الصالة يف
علماء كان إنما الناس يقلِّدها معينة مذاهب العبايس العرص إىل تكن ولم العلماء. من
تتحدد؛ املذاهب بدأت العبايس العرص جاء ا فلمَّ مرص، كل يف العدد كثريو مجتهدون
دائرة يوسعون العلماء نرى فأخذنا متفرقة، مسائل يف يجتهدون قبل فيما العلماء كان
املختلفة، األبواب يف الكتب وضع هذا وساير كلها، الفقه أبواب يشمل حتى بحثهم
واملناظرات الجدل كثرة أيًضا هذا وساير كلها، األبواب هذه يف املجتهد آراء كل فُعِرفَت
ومناٍح أصول له أصبحت إمام كل أن إىل ذلك فأدََّى بيَّنا، الذي النحو عىل الفقهاء بني
مذهب كل ويستقل تتبلور املذاهب جعل هذا كل االستنباط. يف عليها يجري وأساليب
فظهور منحاه، وينحون عنه يأخذون وأتباع تالميذ إمام كل حول ويتجمع غريه، عن
ونحو واستقاللها فيها والتأليف الفقه ألبواب وشمولها لها والتعصب وتكوُّنها املذاهب

العبايس. العرص ظواهر من ظاهرة كله ذلك،

الذي الدقيق النحو عىل استقر قد نؤرخه الذي عرصنا يف األمر أن تظن فال هذا ومع
ولم الحركة، هذه بدء عرصنا كان بل أربعة، مذاهب إىل املسلمني انقسام من عندنا
الكتب «إن القلوب: قوت يف املكي طالب أبو قال الرابع. القرن يف إال التكوين هذا يتم
واتخاذ الناس من الواحد بمذهب والفتيا الناس، بمقاالت والقول ُمْحَدثة واملجموعات
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ذلك عىل قديًما الناس يكن لم مذهبه، عىل والتفقه يشء، كل من له والحكاية قوله،
العرص يف بدأت — املذاهب ن تكوُّ عملية — العملية فهذه والثاني». األول القرنني يف
والحنبيل، والشافعي واملالكي الحنفي األربعة املذاهب عىل قاًرصا األمر يكن ولم العبايس،
عنها، والقوة القيمة يف بعضها يقّل لم هذه، غري كثرية مذاهب العرص ذلك يف كانت بل
سفيان ومذهب األوزاعي، ومذهب حنيفة، أبي ومذهب البرصي، الحسن مذهب فكان
ومذهب عيينة، بن سفيان ومذهب مالك، ومذهب سعد، بن الليث ومذهب الثوري،
بن أحمد ومذهب ثور، أبي ومذهب راَهَويْه، بن إسحاق مذهب بعدهم من ثم الشافعي؛
مذهب لكل وكان ذلك. وغري الطربي جرير ابن ومذهب الظاهري، داود ومذهب حنبل،
حدث ولكن األمصار، يف متفرقون أتباع ولكلٍّ االجتهاد، يف وطرق آراء املذاهب هذه من
ينرصون الذين األقوياء التالميذ كعدم خارجية؛ لظروف مات املذاهب هذه بعض أن
وَمْن والسلطان الجاه ذوي من يعتنقه َمْن وكعدم عنه، ويدافعون وينرشونه املذهب
قىض فقد الظاهري؛ كمذهب داخلية ألسباب وأحيانًا أسباب، من ذلك غري إىل إليهم،
له ُكِتَب الذي وكان إلخ. النص عند الشديد ووقوفه بالرأي األخذ عدم يف تشدده عليه
القرن يف إال يتم لم االنحصار هذا ولكن األربعة، املذاهب هي املذاهب هذه من البقاء
عرش الثالثة املذاهب هذه فكل والثالث الثاني القرن يف ا أمَّ ذكرنا؛ كما بعده وما الرابع
العلماء ومن طليًقا. حًرا االجتهاد وكان أنصار، ولها موجودة كانت وغريها عددنا التي
عمل حديث عنده صحَّ فإن لنفسه يجتهد بل املذاهب، هذه من بيشء يتقيد ال كان َمْن
العراق، مذهب وتارة املدينة، مذهب يتبع لنفسه،تارة ري تخَّ للعلماء قولني وجد وإن به،
أبي إىل انتسابه يمنعه لم الحسن، بن كمحمد معني، إمام إىل ينتسبون فيمن حتى
صالح أثر االجتهاد يف الحرية لهذه وكان وهكذا؛ مالك مذهب من اختياره من حنيفة
وتحليل جليل، بمظهر القانونية اآلراء وظهور اإلعجاب، إىل يدعو نمًوا الفقه نمو يف
حتى األحوال، ومقتضيات وبلده، قومه حال فقيه كل ومراعاة دقيًقا، تحليًال املسائل
ضعف إن نظره، ووجهة دليله لكٍل متعددة، آراء من املسالة من مسألة تخلو تكاد ال

السديد. واالتجاه القوي النظر فبجانبه بعضهم نظر
تسري للدولة عاًما قانونًا يضعوا لم أنهم العرص هذا يف عليهم يؤخذ الذي وكان
يجعل أن مالك عىل يعرض فاملنصور يحققوها، ولم لديهم الفكرة كانت وقد عليه،
رفعه الذي تقريره يف يطلب املقفع وابن كذلك؛ الرشيد أن رواية ويف قانونًا، املوطأ
وإىل عليها املجمع النصوص إىل فيه يرجع للمسلمني عاًما قانونًا يسن أن املنصور إىل
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كماتُِركَت وللمفتني للقضاة الحرية تُِركَت بل يكن لم ذلك من شيئًا ولكن العدالة.14
يتقاضوا، أن قبل الناس يعلمه بقانون القضاة يُقيَّد أن خريًا وكان والرشاح؛ للمؤلفني
مر عىل والتغيري للتعديل مجاًال القانون هذا ويكون يقضوا، أن قبل القضاة ويعلمه
ورشوحهم كتبهم يف أحراًرا والفقهاء العلماء يُْرتَك ثم األحوال، مقتضيات وعىل الزمان
ينتقدونه، الذي والنقد به، يقومون الذي والحوار يدونونها، التي اآلراء وهذه وجدالهم،
يف بعيد أثر لذلك لكان فعلوا ولو والتعديل، للتغيري ومصدًرا العام، للقانون غذاءً تكون

القضائية. املسلمني حياة
القانون يشمل فهو فيها؛ يبحث التي دائرته سعة اإلسالمي الفقه ظواهر من كذلك
ذه تنفِّ ما وفيه العبادات، يشمل كما العقوبات، وقانون املدني، والقانون التجاري،
دائرته يف داخلة اإلنسان أعمال كل — هلل فيه العقوبة ترتك ما وفيه التنفيذية، السلطة
وهما والسنة، الكتاب عىل اإلسالمي القانون بناء هذا وسبب — املرياث إىل الوضوء من
فيهما كما الطهارة، يف نصوص والسنة القرآن ففي األبواب، هذه لجميع تعرَّضا قد
— شك غري من — وهذا إلخ. الرسقة عقوبة يف نصوص فيهما كما الدَّين، يف نصوص
أن والبد الفروع، هذه بكل يحيط أن البد فهو وأدق؛ أشق املجتهد الفقيه مهمة جعل قد
للمسائل أحكاًما يستنبط أن يستطيع حتى عليها استندت التي واألصول مبادئها يعلم
املالية لألمور وآخرون للعبادات، قوم تخصص لو أسهل يكون األمر وكان . تِجدُّ التي
الحديثة، العصور يف إال التخصص إىل العالَم يصل لم ولكن الجنائية، للمسائل وغريهم

يشء. كل طبيب الطبيب كان كما يشء، كل فقيه الفقيه فكان

واملؤلفني الفقهاء أن يرى بعدها وما العصور هذه يف الفقه يف ُكِتَب ما يستعرض والذي
قد عرضهم يف ولكنهم بعينه، باب يف واحد بموضوع تتعلق التي املسائل جمعوا قد
مثل من الجزئيات استعرضوا للبيع عرضوا فإذا غالبًا، القواعد دون الجزئيات عرضوا
بدرهم شاة كل غنم قطيع باع وَمْن البيع، جاز بدرهم قفيز كل طعام ُصْربة باع «َمْن
فاملشرتي أقل فوجده دراهم بعرشة أذرع عرشة أنه عىل ثوبًا اشرتى وَمْن البيع، فسد
— شك غري من — الفروع وهذه إلخ. ترك» شاء وإن الثمن بكل أخذه شاء إن بالخيار

بعدها. وما ٢٠٨/١ اإلسالم ضحى وانظر املقفع، البن الصحابة رسالة 14
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املجتهد، نفس يف كانت وإن تُذَْكَُر قلَّما املبادئ هذه لكن مبادئ، إىل أساسها يف ترجع
باب كل يف فتذكر الفقه، أصول الفروع هذه بجانب يكون أن املمكن من كان وقد
العرص ذلك يف التيُدوِّنت األصول ولكن الفروع، عليها انبنت التي العامة النظريات
البيع يف العامة للنظريات ال االجتهاد ألدوات فيها ُعِرَض إنما القبيل، هذا من ليست
املناظرة من الفقهاء بني كان ما هو — أرشنا كما — أساسها ألن ونحوها؛ واإلجارة
املبادئ باب كل يف فيذكروا االتجاه هذا يتجهوا أن عرصنا بعد قوم حاول وقد والجدال.

آخره. إىل الطريق هذا يف يسريوا لم ولكنهم املختلفة، لألبواب العامة
بدأ فيه والتدوين الفقه أن الجزئيات إىل النظر يف السري هذا الفقه سري وسبب
كل تبويب ثم والتابعني؛ الصحابة وفتاوى هللا، رسول عن الحديث من نُِقَل ما يجمع
فروع عن حكاية الفقهي الباب يكون أن طبيعيًا فكان باب، يف الجزئيات من جمع
مشايخه، وحسب أصوله، حسب املسائل هذه يف املجتهد يراه عما عبارة كانت ثم وردت،

االجتهاد. يف مسلكه وحسب
الترشيع: يف ومسلكها رجالها وكبار املشهورة للمذاهب نعرض واآلن

ومدرسته حنيفه أبو (1)

بكابل، ُزوَطى جده ُولَِد قد األصل، فاريس ُزوَطى بن ثابت بن النعمان هو حنيفة أبو
وكان بالكوفة،15 حنيفة أبو ُوولَِد بَنًسا، وقيل باألنبار، فقيل أبيه والدة يف وأُْختُِلف
قفل، بنو لهم يقال فخذ من ثعلبة بن هللا تيم بني من ربيعة من لرجل مملوًكا ثابت
أنه يعنون — التَّيْمي حنيفة أبو يقال فلذلك هللا16 تيم لبني موىل حنيفة أبو فكان
أحرار من أنه فرووا الوالء، هذا بغضاضة الحنفية بعض شعر وقد — بالوالء تيمي
بالنسب االعتزاز عن بعيد والدين العلم أمر أن دروا ما قط؛ رق عليه يجِر ولم فارس
يقوِّمه إنما جاهه، وال ماله وال بقبيلته أحًدا يقوِّم ال العلم وأن إليه، وما بالوالء واملعرة
املوايل من الفقهاء سادة من كثري كان حنيفة أبي وقبل العقلية، ومزاياه الذاتية بقيمته
اليمن، فقيه كيسان بن وطاوس مكة، فقيه رباح أبي بن وعطاء عمر، ابن موىل كنافع

(مخطوط). حجر البن حنيفة أبي وترجمة ،١٢٢ ص الرب عبد البن االنتقاء انظر 15
ثعلبة. بن هللا تيم 16
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حملت املذهبية العصبية أن كما وغريهم. العراق فقيهي سريين وابن البرصي، والحسن
ما الباب هذا ومن إمامهم، شأن إلعالء األخبار يضعوا أن مذهب لكل األتباع بعض
يف قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ُرِوي ما مثل من إمام، لكل ملسو هيلع هللا ىلص النبي بتبشري األحاديث من رووا
له يقال رجل أمتي يف «يكون ومثل: فيهم»، علمه خزائن وضع هللا «إن العراق: أهل
حتى إلخ، اإلسالم» يف سنتي يديه عىل هللا يحيي حنيفة بأبي ويكنى ثابت، بن النعمان
الشافعي، يف الشافعية بعض فعل وكذلك التوراة، به ت بَرشَّ حنيفة أبا أن زعموا لقد
معرفة الباحث عىل صعب هذا أجل ومن ذلك؛ عن أغناهم كان وما مالك؛ يف واملالكية
الفضل كأن إمامه، فضائل يف تزيد جيل أتى كلَّما كان فقد إمام، لكل الصحيح التاريخ
أقرب كانت عرصهم، قاربت كلَّما األئمة ترجمة أن نرى ولذلك فيه، باملبالغة إال يُقوَّم ال

الغلو. عن وأبعد الصدق إىل
سنة ببغداد ومات ٨٠هـ سنة بالكوفة ُولَِد حنيفة أبا أن عىل املؤرخني أغلب
ونحو األموي العرص يف سنة ٥٢ نحو منها سنة، سبعني نحو عاش قد فيكون ١٥٠هـ،
امللك عبد مات وملَّا مروان، بن امللك عبد عهد يف ُولَِد فقد إذن العبايس؛ العرص يف ١٨
مات فقد العراق، عىل الحجاج والية يف ونشأ عمره، من السادسة يف حنيفة أبو كان
للثائرين، ومعاملته الحجاج قسوة فرأى عاًما، عرش خمسة حنيفة أبي وعمر الحجاج
بعدله سمع العزيز، عبد بن عمر أيام شابًا وكان العراق، يف وسلطانه وسطوته وحروبه
تمت حتى وسايرها العباسية، الدعوة بدء وشاهد األمويني، تدهور ورأى آثاره، وشاهد
األمويني؛ حرب يف مساهًما وكان الدعوة، لهذه مهًدا كان إليه وما والعراُق للعباسيني،
عصبيًا، عربيًا حكًما الناس يحكم العراق عىل أمريًا املهلب بن يزيد الحجاج بعد وشاهد
فتن، من فيهما كان وما َسيَّار، بن ونرص الَقْرسي، هللا عبد بن خالد إمارة شاهد كما
خروج ورأى الفرس، من قومه يد عىل العباسيني إىل األمويني من الخالفة انتقال ورأى
وقالوا املنصور، عىل طالب أبي بن عيل بن الحسن بن الحسن بن هللا عبد بن محمد
العباسيني، يد يف األمر استقرار رأى وأخريًا معه، ميله وكان محمد، عىل عطف إنه
خالفة يف مات ثم إليها؛ وجمالها وحضارتها الدنيا أبهة ل وتحوُّ لبغداد، املنصور وبناء
نفسه يف وأثرت فكره، فيها وأعمل حنيفة أبي عىل مّرَت األحداث هذه كل املنصور.
من واملتكوِّن أحضانها، يف الناشئ ِخرِّيجها وكان بعضها، يف وساهم املختلفة، آثارها

نريانها. عىل والناضج ذراتها،
نعلم التابعني، وكبار الصحابة بعض زمانه يف وكان الكوفة، يف حنيفة أبو نشأ
حجَّ عمره من عرشة السادسة يف أنه رووا وقد تعلمه، وكيفية األوىل نشأته عن كثريًا
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وقد هللا، رسول عن سمع بما يحدِّث الصحابة أحد الحارث بن هللا عبد وشهد أبيه، مع
سمع أنه رووا كما حديثًا، منه حنيفة أبو فسمع الحرام، املسجد يف الناس عليه اجتمع
بعد رأيناه ثم ذلك. يف يشك العلماء وبعض الصحابة، من غريهما وأربعة مالك بن أنس
بل حلقة لهم وكانت الكوفة، بمسجد املتكلمني حلقة يف يجلس التعلُّم يف األوىل نشأته
يف فيها يتكلمون — النحو وحلقات الشعر وحلقات الفقه حلقات بجانب — حلقات
إىل وغريها، الحروب يف الصحابة أعمال ويستعرضون واإليمان، والكفر والقدر، القضاء
زفر روى الفقه؛ إىل ل تحوَّ كبريًا مبلًغا ذلك يف بلغ ا فلمَّ الكالم، علم مسائل من ذلك غري
مبلًغا فيه بلغت حتى الكالم يف أنظر كنت يقول: حنيفة أبا «سمعت قال: الهذيل بن
فجاءتني سليمان، أبي بن حماد حلقة من بالقرب نجلس وكنا باألصابع، فيه إيلَّ يشار
تسال أن فأمرتها يطلقها؟ كم نَّة للسُّ يطلقها أن يريد امرأة له رجل فقالت: يوًما امرأة
وأخذت الكالم، يف يل حاجة ال فقلت: فأخربتني، فرجعَت … فتخربني ترجع ثم حماًدا

حماد».17 إىل فجلست نعيل
أتردد فيه دهر فمىض الكالم يف جدًال يت أُْعِطِ رجًال «كنت قال: أنه عنه ويروى
فدخلت بالبرصة، أكثرها والجدل الخصومات أصحاب وكان أناضل، وعنه أخاصم، وبه
طبقات نازعت قد وكنت وأكثر، وأقل سنة أقيُم ما منها مرة، وعرشين نيًفا البرصة
علمت ثم العلوم، أفضل الكالم أعد وكنت … وغريهم فرية والصُّ األباِضيَّة من الخوارج

فهجرته».18 الصالح، السلف لتعاطاه خري فيه كان لو أنه
األديان بآراء تأثر كما بها وتأثر آخر، علم أي قبل بالفلسفة م ُطعِّ قد الكالم وعلم
فكان — قبل ذلك أبنا وقد — الدين إىل والدعوة املناظرة يف بها لالحتكاك األخرى
طعن ويردون اإلسالم، إىل يدعون البرصة يف وغريهما عطاء بن وواصل عبيد بن عمرو
عىل ويطَّلعون إلخ؛ مؤمن؟ أم أكافر العايص: ويف هللا، صفات يف ويبحثون الطاعنني،
بدراسته حنيفة أبا أن فالظاهر الفلسفية. حججهم بمثل ويفندونها الديانات أهل أقوال
يف وقدرة املناظرة، يف قوة أكسبه باألصابع، إليه يشار مبلًغا فيه وبلوغه الكالم، لربنامج
املحدِّثون كان فإن املحدِّثني، أسلوب غري التفكري يف العقيل األسلوب عىل ومرانًا املنطق،

.٥٥ ص للمكي حنيفة أبي مناقب 17
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الخارجي، النقد إىل أيًضا ذلك يتجاوزون فاملتكلمون الرواة، ببحث الحديث يف يكتفون
ُعِرف وقد رأيت. كما ذلك ونحو وأصوله، العامة اإلسالم ملبادئ الحديث موافقة وهو
ونقد غريهم، عليها يُْقِدم لم جرأة يف الصحابة بعض نقد املتكلمني رؤساء املعتزلة عن
سيأتي. كما حنيفة أبي يف أثًرا كله لذلك ونجد رصاحة، يف الحديث من روي ما بعض
يبيع خزاًزا فكان التجارة، يحرتف العلمية حياته بجانب حنيفة أبو كان كذلك
ُسِئَل وقد األعمش قال الخزاًز؛ ثابت بن النعمان ويسمونه السوق، يف ويجلس الخزَّ
له بورك أراه الخزِّاز، ثابت بن النعمان ومثله هذا يف الجواب يحسن «إنما مسالة: عن
العلمية، املالية بالحياة يتصل جعله إذ كربى؛ فائدة أيًضا هذا أكسبه وقد علمه»؛19 يف
والنقود، والرشاء، البيع يف الناس ومعامالت األسواق، يف يجري ما حقيقة فيعرف
وممارسة ونظر وخربة، علم عن تكلم تكلم فإذا ذلك، إىل وما يْن والدَّ والسلم والرصف،

ومران.
طابعها ولها رجالها، لها مدرسة وكانت الكوفة، مدرسة يف الفقه حنيفة أبو درس

البسيط: الجدول هذا نضع رجالها أشهر ولتصوير الخاص؛
فابن وتشكيلها: تلوينها يف يد منهم لكلٍّ وكان العراق، مدرسة رجال أشهر هؤالء
طالب أبي بن وعيلّ وحريته، نظره دقة يف الخطاب بن عمر يتأثر جليل فقيه مسعود
وعلقمة دستوًرا، وُعدََّت عنه ُحِفظَت العراق ألهل والفتاوى القضايا من مجموعة خلَّف
فتاوى العراق ألهل خلَّف ومرسوق وفقهه، علمه وحامل مسعود ابن تالميذ خري كان
األموي، العرص يف سنة ستني نحو القضاء مارس ورشيح فيها، يُْستَْفتَى كان كثرية
تلوينه يف األثر أكرب له وكان قوية بدعائم الرأي مذهب دعم وقد العملية، الحياة فالبس
واآلثار، بالحديث العراقيني يغذي كان — ذلك من العكس عىل — والشعبي وتميُّزه،
للفتوى ينقبض الشعبي كان بعنرصيه، املذهب تدعيم عىل تعاونا رشيح هو فكأنه
الرأي، صاحب شأن وينبسط لها يتهلل النخعي وكان اآلثار، صاحب شأن ويتهيبها
فإذا فكًها، مبتسًطا ظريًفا الشعبي كان فقد العلمية؛ حياتهما خالف عىل ذلك وكان
جاء ثم انرشح، الرأي جاء فإذا جاًدا، منقبًضا النخعي وكان انقبض، الفتوى جاءت
مذهبًا، فصاغه حنيفة ألبي وأسلمه صدره يف كله ذلك فجمع سليمان أبي بن حماد

.١٢٦ ص الرب عبد البن االنتقاء 19
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عبد الله بن مسعود (يف الكوفة)

حماد بن أبي سليمان (مات سنة ١٢٠)

أبو حنيفة (مات سنة ١٥٠)

زفرمحمد بن الحسنأبو يوسف

رشيح بن الحارث الكندي
(مات سنة ٧٨)

إبراهيم النخعي
(مات سنة ٩٥)

عامر بن رشاحيل الشعبي
(مات سنة ١٠٤)

علقمة بن قيس النخعي
(مات سنة ٦٢)

مرسوق بن األجدع الهمداني
(مات سنة ٦٣)

األسود بن يزيد النخعي
(مات سنة ٩٥)

عيل بن أبي طالب (يف الكوفة)

نخعي، واألسود نخعي، فعلقمة املدرسة، هذه يف النََّخعيني كثرة معي الحظت ولعلك
وهو َشْعب إىل نسبة الشعبي عامر ثم َهْمَداني، األجدع بن مرسوق ثم نخعي، وإبراهيم
اليمن، من وكندة كندي، ورشيح يمنيتان، قبيلتان وَهْمَدان والنََّخع َهْمَدان، من بطن
معاذ أن نعلم ونحن اليمن. من قبيلة وأْشَعر بالوالء، أشعري سليمان أبي بن وحماد
اإلسالم ورشائع القرآن الناس يعلِّم باليمن الجند عىل قاضيًا ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرسله جبل بن
أعلم من معاذ كان باليمن؛ الذين العمال من الصدقات قبض إليه وجعل بينهم، ويقيض
الرأي، أهل دعامة هو الذي املشهور الحديث صاحب وهو والحرام، بالحالل الصحابة
يف بما قال: تقيض؟ ِبَم اليمن: إىل وجهه حني جبل بن ملعاذ قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن وهو
اجتهد قال تجد؟ لم فإن قال: هللا، رسول سنة يف بما قال: تجد؟ لم فإن قال: هللا، كتاب
وبالفعل — وفقهه وتعاليمه معاذ بمبدأ متأثرين كانوا اليمنيني هؤالء فلعل — رأيي

جبل. بن معاذ تالميذ من النخعي يزيد بن كاألسود املدرسة هذه أعالم بعض نجد

عروة، بن وهشام رباح، أبي بن عطاء من فسمع كثري: عن الفقه حنيفة أبو أخذ
سليمان أبي بن اد حمَّ علمه أكثر عنه أخذه الذي أستاذه ولكن عمر، ابن موىل ونافع
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وكان مرجئ»، «ثقة إنه النسائي: فيه قال فقيًها، العلم واسع اد حمَّ كان وقد األشعري،
إليه يجلس الكوفة، مسجد يف كبرية حلقة له كانت ١٢٠؛ سنة مات كريًما، سمًحا غنيًا
تَْعِرض التي املسائل يف الحاجات أصحاب إليه ويأتي ويسألونه، يعلِّمهم املتعلمون فيها
فقد علمه، من رأى ِلَما عاًما عرش ثمانية نحو حنيفة أبو لزمه وقد فيستفتونه، لهم
أن نفسه حدثته ثم سنوات عرش نحو أوًال جالسه رأيت»، َمْن أعلم اد «حمَّ يقول: كان
ذهاب فرصة له وأتيحت شيخه، من خجل ثم خاصة، حلقة لنفسه ن ويكوِّ يستقل
جديدة مسالة ستني نحو عليه وُعِرضت ويفتي، يعلِّم مكانه فجلس البرصة، إىل اد حمَّ
يف وخالفه منها، أربعني عىل فأقره فيها سأله عاد ا فلمَّ شيخه، رأي فيها يسمع لم
حنيفة أبو فيكون ١٢٠ سنة مات اًدا حمَّ أن علمنا قد وإذ مات.20 حتى فلزمه عرشين،
حتى ويالزمه، ويناقشه شيخه يجادل كان وقد األربعني، نحو سنه بلغ أن إىل الزمه قد
وكنت لزمته، ما مثل أحًدا لزم أحًدا أعلم ما لزوًما حماًدا «لزمت قال: أنه عنه ُرِوي
صدري»؛ وضاق جنبي انتفخ قد حنيفة أبا يا ويقول: مني تربَّم فربما السؤال أكثر
قيلت عبارة وهي عندي، ما كل أخذت أي «أنْزفتَني»، يوًما: له قال أنه ُرِوي وحتى
مجلسه، يجلس َمْن يف أصحابه نظر حماد مات وملَّا لقتَادة. املسيب بن سعيد من قبُل
شعر من األدب إىل أميل كان ولكنه حماد، بن إسماعيل ابنه فاختاروا حلقته، ويرتأس
بارًعا يكن ولم كثري، أبي بن موىس فرتأسها الحلقة عن فتنحى العرب، بأيام ومعرفة
حنيفة أبو مكانه فجلس حاًجا خرج ثم وجالسهم، الكبار املشايخ لقي ولكنه الفقه يف
أن إىل سنة ثالثني نحو ويفتي الناس يعلِّم الحلقة هذه يف واستمر حماد، مكان ومأل

.١٥٠ سنة مات
فقد تجارته، من كان ذلك ولعل العيش، من سعة يف كان أنه عىل تدل األخبار كل
سمرة، تعلوه طويًال وكان ُحَريث، بن عمرو دار يف دكان وله بزاًزا، كان أنه علمنا
منزله من خرج وإذا أقبل إذا الطِّيب بريح يعرف التعطر؛ كثري الهيئة، حسن َلبّاًسا،

تراه».21 أن قبل
ابن أراده األموي، العهد يف إحداهما فامتنع، مرتني القضاء عىل أُِريَد أنه ُرِوي وقد
بالسوط، فرضبه فأبى، — العراق عىل آميَّة بني آخر محمد بن مروان عامل — هبرية

.٣٣٣/١٣ للخطيب بغداد تاريخ وانظر ،٥٦ للمكي حنيفة أبي مناقب 20
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العبايس: العهد يف واألخرى فرضبه؛ فأبى املال بيت عىل ليكون أراده أنه رواية ويف
يف فمات حبسه فأبى القضاء عىل أراده ثم بغداد، عىل الكوفة من جعفر أبو أشخصه
وآخرون الوجه، هذا عىل يرويها فبعضهم مختلفة، الحادثة هذه يف والروايات الحبس،
وغريهم أيام، بعد مات ثم كره، عىل القضاء َفقِبَل بالرضب هدده املنصور أن يروون
وغريهم أيام، بعد مات ثم كره، عىل القضاءَ َفقِبَل بالرضب هدده املنصور أن يروون
فعاش العلوي، إلبراهيم بالتشيع اتُّهم ألنه الكوفة من استقدمه إنما املنصور أن يروي
ومجمعة له، املنصور استدعاء عىل مجمعة فالروايات فمات. ه سمَّ ثم يوًما عرش خمسة
عىل شاهد بغداد يف اآلن إىل وقربه بغداد يف مات وأنه بقليل، استدعائه بعد مات أنه عىل
له ل يخوِّ ما ذاك إذ القوة من للمنصور كان فقد له؛ املنصور سمََّ نستبعد ونحن ذلك.
وتعلُّق قوته يف هو ما وهو الخرساني، مسلم أبا قتل أن سبق وقد شاء، إن علنًا القتل
من األوىل الرواية ونرجح والعزة، الوجاهة ذوي من مسلم أبي غري قتل كما به، الجند
ليس والسجن التعذيب هذا أن ويظهر وتعذيبه؛ وسجنه وامتناعه القضاء عىل إرادته
املنصب، هذا يف يرغبون العلماء من كثري املنصور أمام ألن القضاء؛ إبائه عىل عقوبة
ولكنه ر، مَّ كما يعذبه أن غري من فرتكه فأبى القضاء عىل سعد بن الليث أراد وقد
دولتهم؛ عن رضائه وعدم التشيع من به ماأُتُّهم صحة عىل حنيفة أبي إباء من استدل
كان حنيفة أبا أن الهذيل بن زفر ُرِوى فقد ذلك، من أشياء حنيفة أبي عن ُرِوي وقد
قد وكان الزكية، النفس أخا (يعني إبراهيم أيام املنصور) ضد (يعني بالكالم يجهر
يف الحبال توضع حتى بمنتٍه أنت ما وهللا له: فقلت شديًدا، جهاًرا املنصور) عىل خرج
إبراهيم لسان عىل حنيفة وأبي لألعمش كتابني كتب املنصور أن ُرِوي كما أعناقنا.22
الشاة، وأطعمه األعمش الكتاَب فقرأ به، يثق َمْن مع بهما وبعث حسن، ابن هللا عبد بن
حتى يشء منه جعفر أبي نفس يف يزل فلم عنه وأجاب الكتاب فقبَّل حنيفة أبو ا وأمَّ

فعل.23 ما به فعل
والعباسيني العلويني بني قامت التي الفتنة يف — أميل كان حنيفة أبا أن فالغالب
أحق محمًدا أن يرى وكان إبراهيم، وأخيه الزكية النفس هللا عبد بن محمد إىل —

.٣٢٩/١٣ الخطيب 22
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العرص هذا يف العلماء من وكثري وشدتهم، سطوتهم العباسيني عىل ناقًما وكان بالخالفة،
الوظائف عرض مظهره ومليولهم لهم العباسيني امتحان وكان الرأي، هذا عىل كانوا
نزعة هناك كانت أنه ننكر ال كما ميولهم، عىل قبولهم أو بإبائهم واالستدالل عليهم،
أن حتى للخطر، الدين تعريض السلطانية الوظائف تويلِّ يف أن ترى العلماء بعض عند
يوسف أبو عابوا كثريًا وأن السلطان إيل تقرب َمْن حديث يروون ال املحّدثني من كثريًا
الطربي: جرير بن محمد قال كثرية، القبيل هذا من والحكايات القضاء؛ تولِّيه أجل من
عليه الرأي غلبة أجل من الحديث، أهل من قوم يوسف أبي حديث تحامى قد «إنه
مًعا السببني ولعل القضاء».24 وتقلُّده السلطان صحبة مع واألحكام، الفروع وتَفريعه
يرى وهو األموي، العهد يف القضاء تويلِّ من امتناعه عىل حنيفة ألبي الباعثني هما كانا
ضدها، الدعوة ويبثون عليها يخرجون الفرس وقومه مضطربة شديدة قاسية الدولة
القضاء يف ما إىل هذا العلويني، من الخالفة واغتصاب وعسف ظلم العباسية الدولة ويف
بعض ويف السلطان؛ أرىض إن هللا وغضب هللا، أرىض إن السلطان لغضب تعرُّض من
الخرتت الحكم أَِيل أن أو الفرات يف تغرقني أن هددتني «لو للمنصور: قال أنه الروايات

لذلك».25 أصلح فال لك، يكرمهم َمْن إىل يحتاجون حاشية فلك أغرق أن
ويقول بغداد، بناء يف اللِبن عدَّ للمنصور توىلَّ حنيفة أبا أن بعضهم روى وقد

ذلك. تدعي التي هي العامة إن الخطيب
إن األئمة، كل مسلك الكريم القرآن يف حنيفة أبي مسلك االجتهاد: يف منحاه
يف ا أمَّ منه. االستنباط وطرق وإشارته مدلوله فهم يف فاختالف فيه يشء يف اختلفوا
رجاله وعن عنه والتحري الحديث، قبول يف التشدد وهو خاص، مسلك له فكان الحديث
أو جماعة، يف جماعة رواه إذا إال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن الخرب يقبل ال وكان يصح، حتى
عىل األمصار فقهاء اتفق خربًا كان أو عامة، عن عامة خرب كان إذا هم يعربون كما
يخالفه فلم منهم، جمع يف هللا رسول عن الحديث الصحابة من واحد روى أو به، العمل
بمثابة هذا فكان عليه، لردوا يخالفونه كانوا ولو له، إقرارهم عىل يدل هذا ألن أحد؛
وإياك العامة،26 تعرف بما الحديث من فعليك يوسف: أبو قال جماعة؛ يرويه الحديث

.٤٥١/٢ خلكان ابن 24
.٣٢٨/١٣ الخطيب 25

الخاصة. يقابل ما ال الجمهور، بالعامة يريد 26
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اليهود دعا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن جعفر أبي عن كريمة أبي ابن حدثنا فإنه منه؛ والشاذ
الناس فخطب املنرب ملسو هيلع هللا ىلص النبى فصعد السالم)، (عليه عيىس عيل كذبوا حتى فحدثوه
عني آتاكم وما مني، فهو القرآن يوافق عني آتاكم فما عيلّ سيفشو الحديث إن فقال:
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن الحديث يقبل ال بلغنا فيما عمر وكان مني.. فليس القرآن يخالف
تزداد والرواية هللا، رسول عن الحديث يقبل ال طالب أبي بن عيلّ وكان بشاهدين، إال
السنة، وال الكتاب يوافق وال الفقه، أهل يَعرفه وال يُْعَرف ال ما منها ويخرج كثرة،
فقْس الفقهاء، يعرفه وما الحديث من الجماعة عليه بما وعليك الحديث، وشاذ فإياك
الرواية.. به جاءت وإن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن فليس القرآن خالف فما ذلك، عىل األشياء
مما عليك يرد ما عليه وقْس ذلك واتبع وقائًدا، إماًما لك املعروفة والسنة القرآن فاجعل

والسنة».27 القرآن يف لك يوضح لم
حنيفة أبو وشيخه هو عليها يسري كان التي الخطة القول هذا يف رسم يوسف فأبو
عىل منه واالقتصار الحديث من به يُْعَمُل ما دائرة تضييق وخالصتها الحديث، نحو
هذه تستوِف لم التي باألحاديث األخذ وعدم الفقهاء، عامة عرفه الذي املشهور املعروف
صناديق عندي يقول: حنيفة أبا «سمعت قال: أنه نرص بن يحيى عن ُرِوي الرشوط.

به».28 ينتفع الذي اليسري إال منها أخرجت ما الحديث من
إال الحديث من يروي أن يرى ال حنيفة أبا «كان قال: أنه يوسف أبي عن وُرِوي
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن يحدِّث رجل كل عىل «َردِّي وقال: منه»29 سمعه الذي عن حفظه ما
عنه يحدِّث َمْن عىل ردٌّ ولكنه له تكذيبًا وال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل رًدا ليس القرآن بخالف
فعىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي به تكلَّم يشء وكل هللا، نبي عىل ليس عليه دخلت والتهمة بالباطل،
يخالف بيشء يأمر لم أنه أيًضا ونشهد قال، كما أنه وشهدنا به، آمنا قد والعني الرأس
فقد الجملة وعىل املتكلِّفني».30 كان وال هللا، قال ما غري يتقوَّل ولم يبتدع، ولم هللا، أمر
القياس يف التوسع إىل يضطره — شك غري من — وهذا بالحديث، األخذ يف يشدد كان

األم. يف الشافعُي يوسف أبي عن القول هذا نقل 27

بعدها. وما ١٨٥ ص للخرضي اإلسالمي الترشيع تاريخ وانظر 28

.٩٥ ص للمكي حنيفة أبي مناقب 29

.٩٩ ص للمكي حنيفة أبي مناقب 30
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إال املجتهد أمام فيه فليس صحيح، أثر وال كتاب أثر فيه يكن لم فما واالستحسان
واالستحسان. القياس

أكثر أو قوالن ٣١٩ املسألة يف ُرِوي إذا فيما عقله إعماُل مبدئه من كان كذلك
بأقوال االعتداد وعدم العامة، األصول إىل أقربها أو أعدلها منها فيختار للصحابة
وجدته، إذا هللا بكتاب آخذ «إني قال: أنه عنه ُرِوي فقد اجتهاده، يوافق أن إال التابعني
أيدي يف فشت التي عن الصحاح هللاملسو هيلع هللا ىلصواآلثار رسول بسنة أخذت فيه أجده لم فما
َمْن أصحابه بقول أخذت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سنة وال هللا كتاب يف أجد لم فإذا الثقات،
األمر انتهى فإذا غريهم، قول إىل قولهم من أخرج ال ثم شئت، َمْن قول وأدع شئت،
كما أجتهد أن فيل املسيب؛ بن وسعيد سريين، وابن والحسن والشعبي إبراهيم إىل
بعد يسلم ثم التابعني، عن باملأثور العمل التزام عدم إىل يُسلم املنهج وهذا اجتهدوا»،31

واالستحسان. القياس إىل
والتابعني الصحابة أقوال وزن يف الحرية وهذه الحديث، قبول يف التشدد فهذا
الترشيع أسس من كبريًا أساًسا القياس جعلت أسباب، من قبل ذكرنا ما إليهما مضاًفا

حنيفة. أبي فقه يف
سبقه، َمْن كل فيه فاق مسلًكا القياس يف سلك قيَّاًسا، حنيفة أبو كان الواقع ويف
بني ما إدراك يف الخاطر رسيع النظر، دقيق فكان الْخلقية، ملكاته ذلك عىل وأعانه
يقيم أن أراد لو — قالوا كما — كان حتى الحجة قوي وموافقات، فروق من األشياء
من يتحرج يكن لم أنه ذلك يف ظهوًرا وزاده لفعل. ذهٌب السارية هذه أن عىل الحجة
َفْرضيا، أم حقيقيًا وكان يقع، لم أم األمر أَوقع يهمه فليس الحديث، أهل رج تََحُّ الُْفتَيا
نزوله»؛ قبل من ويتحرزون للبالء يستعدون العلماء «إن لقتادة: قال كما يقول بل
أدري» «ال فليقل حنيفة: أبو قال العلم، نصف أدري ال قال: َمْن قوُل مرة عنده ُوذِكَر
قال أنه ُرِوي حتى أجاب، ما وكثريًا ُسِئَل ما كثريًا كان ولذلك العلم؛ ليستكمل مرتني
العبادات، يف ألًفا وثالثني ثمانية ألًفا، وثمانني ثالثة بعضهم وقال مسألة، ألف ستني
كثرة عىل يدلنا فإنه فيه مبالًغا العدد كان ومهما املعامالت؛32 يف ألًفا وأربعني وخمسة
إال النظر ودقة والضبط الصحة مع يتأتى ال وهذا علَّم، وما فرَّع وما أجاب، وما ُسِئَل ما

للمكي. حنيفة أبي مناقب 31

.٩٦ للمكي حنيفة أبي مناقب 32
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األربع، الحساب قواعد هي األربعة الفقه أصول كأن حتى مرن، كبري قانوني عقل من
ثم مقتضاها، عىل سهولة يف ويحلُّها القواعد، هذه عىل فيطبَِّقها املسائل فيها تعرض
ُحِكي وقد أفتى، وما رأى ما عىل القوية الحجج فيقيم يفتي فيما ويعارض يجادل هو

صحيح. فاألصل بعضه يف بولغ إن املناقب كتب يف الكثري اليشءُ هذا من عنه
قليلة أمثلة لك ونسوق األغلب، يف منهم فانتصف ونازلهم عرصه فقهاء نازله وقد
واحًدا واآلخر درهمني أحدهم دفع دراهم ثالثة يف اشرتكا رجلني عن ُسِئَل ُرِوي، مما
بينهما الباقي الدرهم حنيفة: أبو فقال الثالثة، من درهمان ضاع ثم الدراهم، واختلطت
إن فقال: ُشْربُمة ُ ابن فيهما ُسِئَل و الدرهمني؛ لذي والثلثان الدرهم، لذي ثلث أثالثًا،
الدرهمني من درهًما أن شربمة ابن حجة نصف. لكل أنصاًفا، بينهما الباقي الدرهم
الضائعني الدرهمني من الثاني والدرهم بيقني، الدرهمني دافع مال من هو الضائعني
فيه مشكوك الضائعني الدرهمني من الثاني والدرهم بيقني، الدرهمني دافع مال من هو
الثالثة الدراهم أن حنيفة أبي وحجة مناصفة؛ الثاني الدرهم فيكون منهما، فيكون
ثلثاه، الدرهمني ولصاحب ثلثه، الدرهم لصاحب مشرتًكا، درهم كل أصبح ُخِلطَت ملَّا
وثلثاه الدرهم لذي ثلثه أيًضا، حكمه هذا الباقي والدرهم حكمه، فهذا ذهب درهم فأي
يف قولك ما وُسِئَل: يستعمل؛ كان الذي الرأي أمثلة من مثل هذا ويف الدرهمني. لذي
قد أليس له فقيل به، بأس ال فقال: فضة؟ جوانبها بعض يف كأس أو قدح يف الرشب
مرَّ رجل يف تقول ما حنيفة: أبو فقال والذهب؟ الفضة إناء يف الرشب عن النهي ورد
ويف بكفه فرشبه النهر من املاء فاغرتف إناء معه وليس عطش، أصابه وقد نهر، عىل

كذلك. فهذا حنيفة: أبو قال بذلك، بأس ال مناظره: فقال خاتم؟ أصبعه
يقول حنيفة (وأبو اإلمام خلف القراءة يف ليناظروه املدينة أهل من جماعة وجاءه
إىل فأشاروا أعلمكم، الكالم فولُّوا الجميع، مناظرة يمكنني ال لهم فقال القراءة)، بعدم
والحجة قال: نعم، قالوا: معكم؟ كاملناظرة معه واملناظرة أعلمكم؟ هذا فقال: واحد،
اخرتتموه ألنكم الحجة؛ لزمتكم ناظرته إن قال: نعم، قالوا: عليكم؟ كالحجة عليه

قراءتنا. فقراءته اإلمام اخرتنا نحن وكذا كالمكم، كالمه فجعلتم
ذُِكرَت االستحسان، أو القياس أو الرأي فيها استعمل املسائل من مئات هذه ومثل
مولًعا كان أنه ذكروا حتى منها، أكثرنا لو القول بنا يطول املناقب، وكتب الفقه كتب يف
من األبيض الشعر يلقط أن امه َحجَّ أمر أنه رووا فقد العادية، حياته يف أيًضا بالقياس
عليه وتنادروا تكثر. حتى السود القط إذن قال: كثرت، لقطتها إن قال: لحيته، أو رأسه
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القياس يجري أن ويريد بالنحو، يشتغل أمره مبدأ يف كان بأنه القياس استعمال يف
وقلوب.33 قلب عىل قياًسا كلوب عىل كلبًا فَجَمع فيه،

يتناول محجن معه الجاهلية يف رجل كان قال: سلمة بن حماد عن الجاحظ وروى
حماد فقال محجني، رسق إنما أرسق لم قال رسقت، له قيل فإذا رسقة، الحاج متاع به

حنيفة.34 أبي أصحاب من لكان حيَّا اليوم هذا كان لو
من كبريًا أثًرا الفقه يف أثَّر واسًعا تطبيًقا وطبَّقه القياس، يف َمَهَر فقد الجملة وعىل
ال وقد اإلفتاء. يف قويا سالًحا املجتهد وتسليح املشابهات، وجوه وتحديد الفروع كثرة
ومالك الشافعي كمذهب املختلفة، املذاهب يف الفقه كتب من لدينا فيما فرق كبري تدرك
ولكن قليلة؛ املذاهب بني الفروق إن املسترشقني بعض قال هذا أجل ومن حنيفة، وأبي
ما أخذوا حنيفة أبي تالميذ ألن األئمة؛ تالميذ كتب يف كانت إنما القلة هذه أن رأيي يف
من إليه حاجة يف هم ما اقتباس يف وا توسعَّ مالك وتالميذ الحديث، من إليه احتاجوا
كبريًا. كان فالفرق نفسيهما ومالك حنيفة أبي عرص يف ا أمَّ املذاهب، فتقاربت القياس
الحديث يسمع كان أنه أعني الحديث، فقه يف باملهارة حنيفة أبو ُعِرَف كذلك
مهارة. يف الفقهية األحكام منه ويستخرج الفروع منه يفرغ أن فيستطيع عنده، ويصحُّ
لك أين من األعمش: له فقال فأفتاه، مسائل عن املحدِّثني) كبار من (وهو األعمش سأله
األعمش: فقال بكذا، الشعبي عن وحدثتني بكذا، إبراهيم عن حدثتني أنت قال: هذا؟

الصيادلة.35 ونحن األطباء أنتم الفقهاء معرش يا
وقد فقهيًا ال ثًا محدِّ الرجل يكون فقد والفقيه، املحدِّث بني فرََّقوا هذا أجل ومن

فقيه. وهو الحديث قليل يكون

بابًا بعد فيما أصبحت وقد الرشعية، الحيل حنيفة أبي فقه يف الظاهرة األمور ومن
مذهب يف كانت وإن املذاهب، يف وغريه حنيفة أبي مذهب يف الفقه أبواب من واسًعا
للهروب حيل بعد فيما وضعت لقد حتى الخاصة، الكتب فيها وأُلِّفت أظهر، الحنفية
وحيل بالوصية، الورثة بعض لتخصيص وحيل الشفعة، إلسقاط فحيل االلتزام، كل من

البغدادي. الخطيب 33
.٦/٣ الحيوان 34

.١٦٣/١ للمكي املناقب 35
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إعالم كتابه من كبريًا جزءًا القيم ابن خّصص وقد وهكذا،36 الرسقة حد إسقاط يف
إن قال وقد فيها.37 ع توسَّ َمْن عىل والتشنيع قيمتها ويف الحيل، يف الكالم يف املوقعني
واملحتال ممكن، بكل املفاسد إىل الطريق يسد الشارع ألن بالرشائع؛ يرض الحيل تجويز
عن بها القول يصح لم حيًال أحدثوا املتأخرين «إن وقال: بحيله، إليها الطريق يفتح
سرية عرف وَمْن إليهم.. نسبتها يف مخطئون وهم األئمة إىل ونسبوها األئمة، من أحد
بالداللة وال الحيل بفعل معروًفا يكن لم أنه علم اإلسالم، من ومكانه وفضله الشافعي
إىل املنتسبون املتأخرون ذكرها التي الحيل وأكثر بها، مسلم عىل يشري كان وال عليها،
أقسام يف أطال وقد مذهبه».38 يف وأدخلوها املرشقيني عن تلقوها ترصفاتهم، من مذهبه
وظلمهم الناس أموال ألخذ الحيل من كان فما يجوز، ال وما منها يجوز وما الحيل
وال … محرمة فهي بينهم، ذات وإفساد حقوقهم، وإبطال دمائهم، وسفك نفوسهم يف
مضمونها عىل والشهادة حرام، بها واإلفتاء حرام الحيل هذه تعليم أن املسلمون يختلف
لدفع أو الحق إىل للتوصل حيل وهناك … حرام بحالها العلم مع بها والحكم حرام،

لذلك. كثرية أمثلة رضب وقد قال39 ما آخر إىل جائز وهذا مباحٍة، بطريق الظلم
والطالق، األيمان باب من أكثرها الباب، هذا يف مسائل حنيفة أبي عن ُرِويَت وقد
يستفتون وكانوا عجيبًا، تفننًا والطالق األيمان يف تفننوا العراق سكان أن يظهر ومنها
إن امرأته بطالق «األعمش» فيحلف يوقعونها، التي العجيبة األيمان هذه يف األئمة
يف أومأت أو له، ليذكره ألحد ذكرت أو راسلته، أو به كتبت أو الدقيق بفناء أخربته
فشدي الدقيق انتهى إذا لها: فيقول لهذا، ملخرج فيحتال حنيفة، أبا امرأته فتسأل ذلك،
خالء علم الليل من قام أو أصبح فإذا نائم، وهو ثوبه أو إزاره عىل الدقيق جراب
حنيفة أبو فيفتيه رمضان. يف نهاًرا امرأته ليقربن آخر ويحلف الدقيق.40 وفناء الجراب
السلُّم عىل امرأته رأى وقد رجل ويحلف رمضان. يف نهاًرا فيقربها بها يسافر أن

شخت يوسف األستاذ نرشه الحيل، يف املخارج كتاب حنيفة أبي صاحب الحسن بن محمد ألَّف وقد 36

منه. ٧٨ ص انظر ملحمد، الكتاب نسبة صحة يف العلماء اختلفت وقد إليه، فارجع ١٩٣٠ سنة
الثالث. الجزء 37
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تقف أن حنيفة أبو فيفتيه نزلت، إن ثالثًا وطالق صعدت إن ثالثًا طالق أنت فيقول:
فيضعونها باملرأة السلم يحملون جماعة ويحتال تنزل، وال تصعد وال السلم عىل املرأة
يته َرسَّ وإن َطلَّق، زوَّجته فإن غريه يل ليس ولد يل فيقول: رجل ويسأله األرض41 عىل
التي — الجارية اشِرت حنيفة: أبو له فقال حيلة؟ من فهل هذا عن عجزت وقد أعتق،
أعتق أعتق وإن إليك مملوكتك رجعت طَّلق فإن منه زوِّْجها ثم لنفسك، — هو يرضاها
حنيفة أبو بها أفتى التي الحيل أن هذا مجموع من فنرى ذلك. أمثال إىل يملك،42 ال ما
هي إنما ذلك، ونحو بالباطل األموال أكل أو الحق إبطال عىل التحايل نوع من ليست

ونفسه. ماله يف أحد عىل التعدي عدم مع مأزق، من للخروج فقهي استخراج
ناحيتني: من بعد أُْستُِغَل الباب هذا أن ويظهر

الفرض، طريق من فيها ع تُُوسِّ القبيل، هذا من قليلة حوادث وقعت أن فبعد (١)
ولن تحدث لم والطالق، األيمان يف خصوًصا عديدة، فروًضا يستخرج الخيال وسبََح

حلها. عىل يتمرن الفريض والفقيه يتوهمها، الخيال ولكن تحدث،
املسائل هذه عىل ارتكنوا املتأخرين أن من القيم ابن إليه أشار ما الثاني واألمر (٢)
ولم الفقه، أبواب من باب كل يف جعلوا حتى فيها عوا وتوسَّ األئمة عن الواردة القليلة
إضاعة عىل به يحتال ما منها جعلوا بل األئمة، فيها وقفت التي الحدود عند يقفوا

االلتزامات. وإفساد الحقوق

بكثرة للعقل حرية فيه جديد، بمذهب الناس عىل خرج حنيفة أبا أن فيه شك ال مما
أصول، إىل ورجوعها الفروع كثرة من ذلك استتبع وبما والقياس، الرأي استعمال
واإلفتاء منها الفرضية حتى املسائل مواجهة يف وبشجاعة االستنباط، يف فائقة وبمقدرة
إىل الفقه وبتقريب ذكرناها، التي الحدود يف املسائل، يف الحيل وجوه وبتعرف فيها،
ويجالس القرآن، وتأويل اآلثار يطلب الرجل تجد «وقد الجاحظ: قال حتى األذهان،
كتب يف ينظر أن إال هو فما قاضيًا، يجعل وال فقيًها اليُعدُّ وهو عاًما، خمسني الفقهاء
حتى سنتني، أو سنة مقدار يف الرشوط كتب ويحفظ حنيفة، أبي وأشباه حنيفة أبي

.١٦٦ ص 41
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حتى اليسري إال األيام من عليه يمر أال وبالحري العمال بعض من أنه فتظن ببابه تمرَّ
البلدان».43 من بلد أو األمصار من مرص عىل حاكًما يصري

قسمني: إىل الناس وتقسم عنيفة، فكرية ثورة املبادئ هذه أنتُحِدَث وطبيعي
حنيفة أبي أمر يف العراق وقف فقد كان؛ وكذلك وقادح، لها وهاٍج ونارص، لها مؤيد
املدنيني أمام العراقيني من حنيفة أبي ملذهب املؤيدون ووقف يتنازعان، معسكرين
ومزاياه، فضله ويبينون حنيفة أبا ينرصون هؤالء باألقوال، ويرتامون يتنازعون، كذلك
الدين، عىل خطر أنه ويرون شأنه من يضعون وهؤالء غريه، عىل مذهبه تفضيل ووجوه
وأقواله؛ آرائه من تراثًا معسكر كل لنا وخلَّف املتقدمني، طريقة تخالف طريقته وأن
فعل وكذلك الفريقان، قاله ما أكثر فيه نقل طويًال فصًال البغدادي الخطيب عقد وقد

االنتقاء. كتابه يف الرب عبد ابن
منهجه ألن ذلك يكون أن وطبيعي الحديث، أصحاب من عاَدوه الذين أكثر وكان
وهو مجرَّح، غري الراوي بأن تصحيحه يف ويكتفون الحديث يروون فهم منهجهم، غري
عليه هاجوا بها يعمل ولم آثاًرا رد فإذا ذكرناه، الذي النحو عىل روايته يف يشتدد
مع القياس يستعمل كان ألنه الحديث؛ مدرسة من الفقهاء عاداه وكذلك فيه. وقدحوا
رد فإذا القياس، إىل فرتكه عنده يصح لم الحديث أن مع نظرهم، يف الحديث وجود
سأله فقد الحديَث؛ أكذب بأنه عليه شنَّعوا عنده يثبت لم أنه يفيد بما ونطق الحديث
أبو فقال كذا، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن فيه يروي إنه الرجل: له فقال فيه، فأجاب يشء، عن رجل
حديثًا هذا حنيفة: أبو فقال حديثًا، الفزاري إسحق أبو وحدثه هذا؛ من دعنا حنيفة:
أرأيت حنيفة: أبو فقال يتفرقا، لم ما بالخيار «البَيَّعان حديث أحدهم وحدُّثه خرافة؛

سفر؟». يف كانا إن أرأيت سجن؟ يف كانا إن أرأيت سفينة؟ يف كانا إن
بني رأسه ملسو هيلع هللا ىلص النبي فرضخ حجرين، بني جارية رأس رضخ يهوديًا أن له وُرِوي
حنيفة أبا أن منها والظاهر وأمثاله، هذا رووا هذيان. هذا حنيفة: أبو فقال حجرين،
ينكر إنه وقالوا: عليه، املحدِّثون فشنَّع عنده، تصح لم ألنها األحاديث؛ هذه ينكر كان
كان حنيفة، أبي من هللا عىل أجرأ رأينا ما ويقولون: رأيه، عليه ويقدِّم الرسول قول
خالف مسألة مائتي بنحو أفتى أنه عليه وأحصوا هللا، رسول لحديث األمثال يرضب
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ال أنا حنيفة؛ أبو فقال سهم» وللرجل سهمان «للفرس هللا: رسول قال الحديث؛ فيها
يتفرقا» لم ما بالخيار «البيِّعان ملسو هيلع هللا ىلص: وقال املؤمن؛ سهم من أكثر بهيمة سهم أجعل
أراد إذا نسائه بني يقرع ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان خيار؛ فال البيع وجب إذا حنيفة: أبو وقال
الرشوط أن كله هذا يف ووضح إلخ. قمار القرعة حنيفة: أبو وقال سفر، يف يخرج أن
الحديث وجعلت وأنظارهم، أنظاره بني خالفت بالحديث األخذ يف اشرتطها التي الدقيقة
اتهموه عنده يصح لم الحديث ألن القياس استعمل فإذا عنده، يصح وال عندهم يصح
من كثري إىل برأيه، واستدبرها اآلثار استقبل إنه وقالوا: الحديث، عىل رأيه يقدِّم بأنه
يصح ال حني املوقف هذا مثل له كان إال األئمة من أحد من وما التشنيع. هذا أمثال
لألسباب أكثر، ذلك يف حنيفة أبو كان وإن به، يأخذ فال غريه عند صح حديث عنده

أبنَّاها. التي
بأن عليه وشنَّعوا والقياس، للرأي استعماله كثرة والفقهاء املحدِّثون عليه نقم
ذلك بعد الرأي واستعمال الهوى اتباع بني كبري وفرق الهوى. اتباع قبيل من ذلك
الرأي ا أمَّ جاه، أو مال من خاصة مصلحة لتحصيل الرأي إىل امليل الهوى فاتباع الجهد،
يشء؛ يف الهوى من فليس الحق يعتقده ما إىل ذلك بعد الوصول ثم الجهد بذل بمعنى
واألوزاعي أنس بن كمالك حنيفة، أبي تجريح يف أقوال هؤالء من كثري عن ُرِوي وقد
بن وسفيان الثوري كسفيان بعضهم عن إلينا يُنَْقَل أن الغريب ومن الثوري، وسفيان
وفضله، بفقهه واالعرتاف مدحه يف بعضها متناقضة أقوال املبارك بن هللا وعبد عيينة
عنه عدلوا قد فيه رأي لهم يكون أن ا فإمَّ أيًضا.44 النواحي هذه من نقده يف وبعضها
عىل والوقوف مختلفة، موضوعة الناحيتني إحدى يف األقوال تكون أن وإما غريه، إىل
بن محمد هللا عبد أبا حنيفة أبا جرح مَمْن إن الرب: عبد ابن ويقول عسري. أصحها
يف واحد حديث وال عنه يُْرَو ولم واملرتوكني.45 الضعفاء يف وعدَّه البخاري، إسماعيل
من آخرون له ب تعصَّ كما والرتمذي، النسائي له ُرِوى ولكن ومسلم، البخاري صحيح

وغريهم. َمعني بن ويحيى جريج، وابن الحجاج بن شعبة مثل العلماء
بابًا البخاري لذلك وعقد قبل، بها أملمنا التي الحيل مسألة يف بعضهم نقده كذلك
لجلب عَت ُرشِ هللا أحكام إن الناس بعض «وقال بقوله: وعناه الصحيح، الجامع كتابه يف

.١٣ جزء البغدادي الخطيب يف املتناقضة األقوال هذه تجد 44
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شيئًا يُْسقط ما الحيل من يرشع أن املحال أمحل ومن مضار، دفع أو إلينا مصالح
الحيل يف يتوسع لم نفسه حنيفة أبا أن رأيت وقد إلخ».46 حرَّمه شيئًا يُِحل أو أوجبه
باإلرجاء، لقوله كذلك ونقدوه منها. محدودة رضوبًا إال يستجز ولم بعده، من ع توسُّ

بعد. لذلك وسنعرض
أقامها عنيفة فكرية لحركة مبعثًا وفقهه حنيفة أبو كان كيف هذا كل من نرى
وأقامها الترشيع، منهج يف مذهبه عىل ليسوا َمْن وأقامها حينًا، الحديث رجال حوله
وكان والعباسيني، لألمويني الكوفة قايض وكان َليَْىل، أبي كابن وخصوم، له أعداء
قضاياه بعض يف له ويَُجهِّ رأيه، بغري أحيانًا يفتي حنيفة أبو وكان حنيفة، ألبي معاًرصا
الرب: عبد ابن قاله ما الباب هذا يف قيل ما وخري الوالة. عليه فاستعدى خطأه، ويبني
اآلحاد أخبار من كثريًا لردِّه حنيفة أبي عىل الطعن استجازوا الحديث أهل من كثريًا «إن
ومعاني األحاديث من عليه اْجتُمع ما عىل عرضها إىل ذلك يف يذهب كان ألنَّه العدول؛
من الطاعات يقول أيًضا ذلك مع وكان شاذًا، اه وسمَّ ردَّه ذلك عن شذَّ فما القرآن،
أهل من قال َمْن وكل بالقلب)، اعتقاد اإليمان ألن (أي إيمانًا تُسمى ال وغريها الصالة
لفهمه محسوًدا ذلك مع وكان بذلك. ويُبدِّعَونه قوله، ينكرون وعمل قول واإليمان السنة
أبا أطرى أّنه البلخي شقيق عن قتيبة ابن روى النزاع، يف الشعراء ل وتدخَّ وفطنته»47
فقال ذلك، يحتملون ال فإنهم بمرو تطره ال إسحاق بن عيل له فقال بمرو، حنيفة

فقال: الشاعر ُمَساور مدحه قد شقيق:

َظ��ريَ��ف��ْة َ ال��ُف��تْ��يَ��ا م��ن ب��آِب��دٍة َق��ايَ��ُس��ون��ا ي��وًم��ا ال��ن��اس م��ا إذا
ح��ن��ي��َف��ْه أب��ي ِط��راِز م��ن ِت��الٍد ص��ح��ي��ٍح ب��م��ق��ي��اٍس أت��ي��ن��اُه��ْم
ص��ح��يَ��ف��ْه ف��ي ب��ِح��بْ��ٍر وأث��ب��ت��ه��ا َدع��اَه��ا ب��ه��ا ال��ف��ق��ي��ُه س��م��َع إذا

.١٤٢/٢ الحجوي الحسن بن ملحمد الفقه تاريخ انظر 46
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أصحابنا: بعض أجابه قد له فقال

س��ِخ��ْف��َه َه��نَ��ٍة ِب��ب��دع��ٍة وج��اء ق��ي��اٍس ف��ي َخ��اَص��َم ال��رأي ذوي إذا
ش��ري��َف��ْه م��ب��رَّزة وآث��اٍر ف��ي��ه��ا ال��ل��ه ب��ق��ول أت��ي��ن��اُه��ُم
ح��ن��يَ��ْف��ه48 ب��أِب��ي َح��َراُم��ُه أُِح��لَّ َع��ِف��ي��ٍف ُم��ْح��َص��نَ��ٍة َف��ْرِج م��ن ف��ك��م

فقال: الفقه يف املدينة أهل عىل الكوفة أهل شاعٌر ل وفضَّ

ال��دُّوِر ُك��َوِفِ��يَّ��ُة َح��ِن��ي��ف��يَّ��ٌة إال نُ��َع��ل��ُم��ُه ال��دِّي��َن ه��ذا ي��ع��رُف ول��ي��س
وال��زَّي��ِر وال��م��ثَ��ن��اِة ال��بَ��مِّ َع��ِن إال ف��تَ��ْخ��ِرَج��ُه م��ِدي��ن��يً��ا ت��س��أل��نَّ ال

املدينة: أهل من رجل فأجابه

م��ق��ُدرُو ُح��مَّ م��ا إذا أم��ٍر وك��ل َق��َدٌر َس��اَق��ُه ل��ِغ��اٍوٍ ع��ج��ب��ُت ل��ق��د
وال��زيِّ��ُر ال��بَ��مُّ وإال ال��ِغ��ن��اء إال ب��ه��ا ي��ك��وُن ال أرٌض ال��م��دي��ن��ة ق��ال
م��ق��ب��وُر ال��نَّ��اِس وخ��يْ��ُر ال��رس��وِل، ق��ب��َر ب��ه��ا إنَّ ال��ل��ه ل��ع��م��ُر ك��ذب��َت ل��ق��د

الرأي أصحاب بني الشديد النزاع وهذا القوية، الحركة هذه فإن قيل ومهما
أحكاًما منها واستخرج األذهان وفتق عظيًما، رقيًا العرص هذا يف الفقه ى رقَّ والحديث،

اإلسالمية. العصور نتاج خري هي ونظريات

رواه ما وكل ذلك، يف يؤلف لم أنه ويظهر حنيفة، ألبي الققه يف كتاب أي إلينا يصل لم
واملتعلم، العالم وكتاب البستي، إىل ورسالته األكرب، الفقه كتاب هي كتبه عن النديم ابن
يحفظون كانوا تالميذه ولكن الفقه، يف ن يدوِّ لم أنه فيظهر القدرية؛49 عىل الردُّ وكتاب

الفقه. أبواب من باب كل يف أقواله إلينا فنقلوا عنه، ويكتبونها أقواله

.١٤٠/٢ األخبار عيون 48
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إلينا وصل أنه ذلك فيه؛ فمختلفون النديم ابن ذكره الذي األكرب الفقه يف كتابه ا أمَّ
يف َع وُطِبِ مختلفة، بروايات ُرِوي ورقات، يف األكرب الفقه اسمه العقائد يف صغري كتاب
ولهم، األشعرية عىل يحتج ألنه صحيح؛ غري الروايات هذه وبعض رشوحه، مع الهند
ما ليس األكرب الفقه أن يروي وبعضهم قرنني، بنحو حنيفة أبي بعد كان واألشعريُّ
عندي واألرجح مسألة50 ألف ستني نحو حوى كبري الفقه يف كتاب هو وإنما أيدينا، بني
يف متقدِّم وهو أدركته العبايس العرص يف التدوين حركة ألن الفقه؛ يف ن يدوِّ لم أنه
التي كالرسائل رسالة ألنه تدوينًا هذا يُعدُّ وال العقيدة، يف كان األكرب الفقه وأن السن،
صحيح أساسه أيدينا بني الذي األكرب الفقه وأن بعض، إىل بعضهم العلماء يرسلها
ومنها العقائد يف الكالم عند ذلك سنبحث كما بعد، عليه زِيِد وإن حنيفة ألبي النسبة

هللا. شاء إن اإلرجاء
واالستدالل بتدوينه مذهبه عىل املحافظة يف فجدُّوا تالميذه، حنيفة أبي بعد أتى
مذهبه فقوَّى القضاة رياسة فرصة لبعضهم أتيح كما وتوسيعها، مسائله وترتيب له،
القول بنا ويطول وزفر، ومحمد يوسف أبو التالميذ هؤالء أشهر من وكان وأيَّده، وبثَّه

يسرية. بلمحة ذلك يف فنكتفي وآراءهم، أخبارهم استقصينا لو
وأخذ األنصار، من الصحابة أحد َحبْتَة بن سعد جده األصل، عربي يوسف: أبو
وتويف ١١٣ سنة ُولَِد إليه، تالميذه أقرب من وكان حنيفة، أبي عىل أخذ فيَمْن الفقه
الخلفاء: من لثالثة القضاء توىل ثم باملال ه يمدُّ حنيفة أبو وكان فقريًا، نشأ ،١٨٢ سنة
وكان القضاة، قايض الرشيد أيام يف وكان الرشيد، هارون ثم الهادي، ثم املهدي،
قادة ذاك إذ الخلفاء فحول محرًجا، دقيًقا هذا موقفه وكان مكينًا؛ حِظيًا الرشيد عند
حاشية «فلك للمنصور: حنيفة أبو فيهم قال الذين وهم مداراة، إىل يحتاجون ورؤساء
الطويل العهد هذا املنصب هذا يف يوسف أبي فبقاء لك»، يكرمهم َمْن إىل يحتاجون
والجاه، واملنصب الدين بني يجمع أن أراد إذا خصوًصا فائقتني، ومرونة لباقة عىل يدل
اإلسالم نعمة أولها ثالثة: النِّعم «رءوس قوله: تمثيل خري يوسف أبا يمثِّل ما ولعل
الغنى ونعمة بها، إال الحياة تطيب ال التي العافية ونعمة بها، إال النعمة تتم ال التي
أدق وما والغنى، والعافية اإلسالم بني يجمع أن أراد فقد بها». إال العيش يتم ال التي
وأرشفها، املواقف أحسن من موقًفا يقف الخراج كتاب خطبة يف نراه لذلك وأشقه؛ ذلك
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يف الكثرية األخبار عنه تُْروَى ذلك وبجانب وحزم، قوة يف الرشيد هارون الخليفة يعظ
فاألساس بعضها يف بولغ إن والقواد، الخلفاء فيها يقع املآزق من للخروج الحيل ابتداع

استطاعوا. إن يوسف أبي أمثال إال يستطيعه ال كله ذلك بني والجمع صحيح،
وجوه: من حنيفة أبي فقه يوسف أبو أفاد

امتحان القضاء ففي كبرية؛ للفقه فائدة هذا ويف طويًال، عهًدا القضاء توىلَّ أنه (١)
َمْن يدركها ال عملية ملشاكل ومواجهة العمل، بوتقة يف لها وصهر العلمية للنظريات
اليمني عليه وَمْن البينة، له مَمْن املرافعات، طرق يف الصعاب ومقابلة النظر، عىل اقترص
يوسف أبو كان فلهذا الكتب. يؤلف أو يُْستَْفتَى َمْن كثريًا فيها يفكر ال ذلك، ونحو
إنه الحنفية: قال هذا أجل ومن العلمية، بالطرق له ومغذيًا حنيفة أبي ملذهب منظًما
مركزه مثل يف يوسف أبا أن هذا إىل أضف القضاء، باب يف يوسف أبي بقول يُْعَمل
من لها يعرض وما والعمل، التفكري يف ومناحيها الدولة شئون يعرف أن يستطيع
ال مسائل يف ورأيًا جديًدا نظًرا يكسبه هذا وكل غريه، يعرفه ال ما وكيفتُحل مشاكل

املسجد. حلقة أو أربعة جدران بني يستحسن أو يقيس َمْن يراها
عىل إرشاف نوع فله القضاة، قايض يكون يتواله من وكان بغداد قضاء توىلَّ (٢)

وملبادئه. له ونرش حنيفة أبي ملذهب تمكني هذا ويف القضاة، سائر
ابن قال عنهم؛ للحديث رواية وأكثر باملحدِّثني اتصاًال أوسع يوسف أبو كان (٣)
ُذِكَر حافًظا، عامًلا فقيًها القايض إبراهيم بن يعقوب يوسف أبو (كان الطربي: جرير
ستني أو خمسني فيحفظ املحدِّث يحرض كان وأنه الحديث، بحفظ يُْعَرُف كان أنه
عبد بن محمد جالس قد وكان الحديث، كثري وكان الناس، عىل ويمليها يقوم ثم حديثًا
وكان حنيفة، أبي مذهب عليه الغالب وكان حنيفة، أبا جالس ثم ليىل، أبي بن الرحمن
وناظره مالكا ولقي املدينة إىل رحل وقد املسألة».51 بعد املسألة يف أحيانًا خالفه ربما
ريض فقد هذا ومع الحجازيني؛ وأقوال مالك قول إىل آرائه بعض عن ورجع عنه، وأخذ
شيئًا عنه يرِو فلم أكثرهم، عنه يرَض ولم حنبل، وابن َمِعني كابن املحدِّثني بعض عنه
عليه يثني معني ابن «كان الرب: عبد ابن قال الستة؛ الحديث كتب أصحاب من أحد
ل سهَّ حال كل عىل وأصحابه».52 حنيفة ألبي كأعداء فهم الحديث سائر ا وأمَّ ويوثِّقه،
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املذهب وتطعيم أيًضا، بالحديث حنيفة أبي مذهب تقوية سبيل باملحدِّثني اتصاله له
أحيانًا. حديث من عنده صحَّ ما إىل حنيفة أبي وبمخالفة الحجازيني، آراء ببعض

— الزكاة كتاب — الصالة كتاب ألَّف أنه النديم ابن روى فقد الفقه، يف ألَّف بما (٤)
— الوكالة كتاب — الحدود كتاب — البيوع كتاب — الفرائض كتاب — الصيام كتاب
اختالف كتاب — واالسترباء الغصب كتاب — والذبائح الصيد كتاب — الوصايا كتاب
— الرشيد إىل الخراج يف رسالة كتاب — أنس بن مالك عىل الرد كتاب — األمصار
فيه ذكر كتابًا، أربعني عىل يحتوي (الربمكي)، خالد بن ليحيى ألَّفه الجوامع، كتاب
يحتوي القايض، الوليد بن برش رواها أمالها، أماٍل به، املأخوذ والرأي الناس اختالف

يوسف.53 أبو فرَّعه ا ممَّ كتابًا وثالثني ستة عىل

بعده، من الفقهاء عنه نقلها وأقوال الخراج، كتاب كله ذلك من لنا بقي والذي
األم. يف الشافعي عنه نقلها وأبواب

الدولة، مالية أبواب أهم يف الواقع يف يبحث ولكنه الخراج اسمه الخراج: كتاب
يعمل جامًعا كتابًا له أضع أن سألني تعاىل هللا أيَّده املؤمنني أمري «إن أوله: يف يقول
النظر عليه يجب مما ذلك وغري والجوايل، والصدقات والعشور الخراج جباية يف به
ملك عىل املفتوحة األرض تركت فقد األرض، رضيبة بالخراج ويعني به»، والعمل فيه
من ل يُحصَّ ما بالعشور ويعني الخراج، هي رضيبة دفع عليهم وفرض أصحابها،
عىل املفروضة الزكاة بالصدقات ويعني واليمن، املدينة كأرض أهلها أسلم التي األرايض
يتعرَّض هو لذلك وأمثالهم؛ الذميني رءوس عىل الجزية وبالجوايل مالهم، يف املسلمني
اإلسالمية األرايض يف البحث إىل ذلك ويضطره الرءوس، ورضائب األرض، لرضائب
التي الغنائم قسمة يف فيبحث الباب هذا يف ويتوسع صلًحا؛ ُفِتَح وأيها عنوة ُفِتَح أيها
وما الري شئون ويف البحر، من يخرج وفيما امَلَوات، األرض ويف املسلمني جيش يحرزها
والصلبان والِبيَع الكنائس وبناء الرضائب، حيث من الذمة أهل معاملته ويف له، يعرض

إلخ.
ألمور يتعرض فهو يوسف، أبي عن ذكرناه ما كل مصداق الخراج كتاب يف ونجد
كان َمْن إال دقائقها عىل والوقوف بها اإلملام يستطيع ال املالية، الدولة شئون أهم من
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كثري الحديث، يف االطالع واسع وهو الدولة؛ ومهام بالخلفاء واتصاله منصبه مثل يف
«بعض عن يروي فهو االتجاهات؛ ومختلف األمصار، مختلف يف الشيوخ عن األخذ
مالك وعن حنيفة، أبي وعن املدينة»، أهل من أشياخنا بعض و«عن الكوفيني» أشياخنا
أقوال عىل االطالع واسع وهو غريهم؛ عرشات وعن سعد، بن الليث وعن أنس، بن
ألنه الخطاب؛ بن عمر ترصفات عىل وقوفه الخراج كتاب يف ويتجىل وأعمالهم، الصحابة
الفرس لبالد فتحه عند املالية املشاكل هذه واجه عمر إن إذ الباب؛ هذا يف الُعْمَدة كان
مرة. ١٢٣ نحو الخراج كتاب يف اسمه ورد وقد يحتذونه، ما بعده مَلْن وسنَّ والروم،

والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن النقل كتاب فهو مًعا، والعقل النقل أثر الكتاب يف ويظهر
ويردُّ األرايض، عىل قدُّر فيما الخطاب بن عمر يخالف هذا مع وهو وغريهم؛ والتابعني
هللا (رىض الخطاب بن عمر كان ما إىل الناس تردُّ لم ِلَم فيقول: ذلك عىل اعرتاض عىل
قال محتملني، وله راضني، بذلك كانوا وقد وشجرهم، ونخلهم أرضهم عىل وضعه عنه)
عليها، ُوِضع ملا محتملة الوقت ذلك يف األرض رأى عنه) هللا (رىض عمر إن يوسف: أبو
وحتم الخراج، ألهل الزٌم الخراج هذا إن الخراج من وضع ما عليها وضع حني يقل ولم
كان بل فيه، يزيد وال منه ينقص أن الخلفاء من بعدي َمْن ول يل يجوز وال عليهم،
العراق: أرض من عليه استعملهما كان ما بخرب أتياه حني وعثمان لحذيفة قال فيما
الذي ذلك تطيق ال أنها أخرباه لو أنهما عىل دليل تطيق» ال ما األرض حملتما «لعلكما
جعله كان ما رأينا ا فلمَّ الخراج. من عليهم جعله كان مما لنقص أهلها من حملته
عن جالئهم إىل داعيًا بذلك أخذهم ورأينا عليهم، يصعب الخراج من أرضهم عىل (عمر)
تحتمله بما إال الخراج من نأخذ ولم يطيقون، ال ما نحملهم لم لها، وتركهم أرضهم

أرضهم».54
األحاديث «واتبعنا فيقول: وأعمها، أشهرها ويختار األحاديث بني يفاضل ونراه
جاء مما وأعم وأكثر عندنا أوثق ألنها خيرب مساقاة يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن جاءت التي
يا «وسألت فيقول: األثر إىل ويرجع أقواله، بعض يف حنيفة أبا ويخالف خالفها».55 يف
ليىل أبي وابن حنيفة أبو كان وقد وعنرب. حلية من البحر من يخرج عما املؤمنني أمري
أرى فإني أنا ا وأمَّ السمك، بمنزلة ألنه يشء ذلك من يشء يف ليس يقوالن: هللا رحمهما
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(رىض عمر عن حديثًا فيه روينا قد ألنا أخرجه ملن أخماسه وأربعة الخمس، ذلك يف
إلخ. خالفه»56 َ نر ولم األثر فاتبعنا عباس بن هللا عبد عليه ووافقه عنه)، هللا

دمشق ضاحية يف قرية من أصله إن بعضهم قال الشيباني: الحسن بن محمد
يف كان أباه وإن العراق) (شمال الجزيرة من أصله إن بعضهم وقال «َحَرْستا» ى تُسمَّ
بواسط ُولَِد وأنه بالوالء، شيبان إىل ونسبته املوايل من أنه عىل واتفقوا الشام،57 جند
يصاحبه لم أنه الظاهر ولكن حنيفة، أبي عن العلم وأخذ ١٣٢ سنة ُولَِد بالكوفة، ونشأ
ألبي أيًضا وتتلمذ سنة عرشة ثماني نحو محمد وعمر حنيف أبو مات فقد طويًال،
كأبي فهو وغريهما، األوزاعي من وسمع مالك من وسمع املدينة إىل ورحل يوسف،
وقد وغريها، املدينة يف الحديث أهل وبفقه الكوفة، يف الرأي أهل بفقه ه تفقَّ يوسف
وشعر، ولغة نحو من أدبية دراسة بني — يوسف كأبي — أيًضا دراسته يف جمع
سنة وبعض سنني ثالث باملدينة أقام وقد وفقه، وحديث قرآن من دينية ودراسة
نواحي يف االطالع واسع اللغة، جيد كان هذا أجل ومن املدينة، وشيوخ مالك عن يأخذ
أنه ُرِوي فقد يوسف، كأبي ال العيش من سعة يف نشأ أنه ويظهر املختلفة، الترشيع
أعان أنه ُرِوي كما درهم ألف ثالثني والفقه والحديث والشعر النحو تعلمه عىل أنفق
قال الفقه، جيد القول، فصيح امللبس، حسن املنظر جميل كان وقد بماله، الشافعي
للرشيد، القضاء ويل وقد والقلب». العني يمأل الحسن بن محمد «كان الشافعي: فيه
أبو كان كما ويجامل يداري يكن لم أنه عىل تدل أخبار عنه ورويت الرقة، قضاء والَّه
بن محمد إال كلهم الناس فقام يوًما، أقبل الرشيد أن البغدادي الخطيب روى يوسف.
ا فلمَّ له، أصحابه فجزع الحسن، بن محمد ونادى اآلذن فخرج يقم، لم فإنه الحسن
عن أخرج أن كرهت قلت: الناس؟ مع تقم لم َمالَك سألني قال: كان عما ُسِئَل خرج
الَخَدَمة58 طبقة إىل أخرج أن فكرهت للعلم، أهلتني إنك فيها، جعلتني التي الطبقة
يتحلل أن الرشيد وأراد الطالبيني، ألحد أعطاه أماٍن يف سأله الرشيد أن روي كما إلخ.
الرشيد عزله وقد بذلك، الخرب تقدَّم وقد حرام، ودمه صحيح أمان هذا محمد: فقال منه
سنة الري إىل َخْرجته يف الرشيد مع وهو محمد مات. وقد استدناه، ثم الرقة قضاء عن
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ولعل الوفاة، إىل بينهما استمرت وحشة يوسف أبي شيخه وبني بينه كانت وقد ١٨٩
النزعتني. اختالف السبب

من يوسف أبي مع فيها اشرتك ناحية ناحيتني: من حنيفة أبي فقه محمد أفاد وقد
هامة أخرى وناحية بذلك؛ حنيفة أبي فقه وتطعيم املدينة فقه وسماع املحدِّثني سماع
الحساب يف وبمهارته بذلك محمد ُعِرَف وقد األصول، من املسائل تفريع وهي جًدا،
أتى َمْن عماد هي كثرية كتب يف الفقه تدوين ثم ونحوها، املواريث إليه يحتاج مما
والجامع والزيادات، املبسوط، الستة: الكتب كتبه أشهر فمن حنيفة؛ أبي فقه يف بعُد
الكتب هذه الحنفية ي ويُسمَّ الكبري؛ ري والسَّ الكبري، والجامع الصغري، ري والسَّ الصغري،
هذه الشهيد الحاكم جمع وقد الثقات، برواية محمد عن ُرِويت ألنها الرواية؛ ظاهر كتب
املشهور كتابه يف َخِيس الرسَّ منهم جماعة ورشحه الكايف، سماه كتاب يف الستة الكتب
الجامع كتاب إلينا وصل كما مجلًدا، ثالثني يف وُطِبَع إلينا وصل وقد «املبسوط»،
أبي عن يوسف) (أبي يعقوب عن «محمد باب: كل صدر يف يذكر ملحمد،59 الصغري
الرأي، وفقهاء الحديث فقهاء بني اتصال حلقة محمد كان فقد الجملة وعىل حنيفة».
يف الفضل أكرب له كان وكما والشافعي، حنيفة أبي مذهب بني اتصال حلقة كان كما
به املؤلفني وتأثُِّر بعُد، منه الناس واغرتاف الكتب، يف وحفظه حنيفة أبي مذهب تدوين

وبكتبه.
أمهرهم وكان حنيفة، أبي أصحاب أشهر من كان تميم، من فعربي زفر ا وأمَّ زفر:
وكانت البرصة،60 عىل واليًا هذيل أبوه كان الرأي؛ يف ملسلكه التزاًما وأكثرهم القياس يف
عند ًَما مقدُّ الحجة، قوي وكان أبيه، من ولسانه ه أمَّ من وجهه فورث فارسية؛ أََمة أمه

.١٥٨ سنة وتويف ١١٠ سنة ُولَِد قياًسا، حنيفة، أبي أصحاب
جاءه أنه الشافعي صاحب املزني عن ُرِوي ما الثالثة بني املقارنة يف ويعجبني
فأبو قال: سيدهم؛ قال: حنيفة؟ أبي يف تقول ما قال: العراق، أهل عن فسأله رجل
قال: تفريًعا؛ أكثرهم قال: الحسن؟ بن فمحمد قال: للحديث؛ أتبعهم قال: يوسف؟

قياًسا.61 أحدُّهم قال: فزفر؟

الخراج. كتاب هامش عىل ُطِبَع 59

أصفهان. عىل واليًا كان إنه النديم ابن يقول 60
.١٧٦/٢ الخطيب 61
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العراق، يف يسود أن طبيعيًا وكان العراق، يف حنيفة أبي فقه انترش فقد الجملة وعىل
باعتماده وهو حلها، عىل وأقدر املسائل من يعرض بما أدرى البلد ومذهب نشأ، ففيه
أحداث من يجدِّ فيما للفتوى إسعاًفا أكثر — يصح نص ال حيث — والقياس الرأي عىل
أن يستطيع رئيس منصب يف يكون أن يوسف ألبي ُقدِّر ثم البت، يف رسعة تتطلب
ابن ويذكر ويسجله؛ يدونه بمحمد الفقه حظي كما بسلطانه، الفقه هذا فيه يخدم
معتزليا وكان ،(٢٥٦ سنة (املتوىف الثلجي شجاع بن بمحمد كذلك ُرِزَق أنه النديم
الصدور».62 يف وحالَّه بالحديث، وقوَّاه علله، وأظهر له، واحتج حنيفة أبي فقه «ففتق
ومحمد يوسف أبي يد عىل اليشء بعض تغري حنيفة أبي فقه أن نستنتج أن يصح كما
إىل له آراء عن فرجعوا نفسه، حنيفة أبي زمن يف عليه كان عما وأرضابهم والثلجي
اإلمام، زمن عليه كانت عما والقياس الرأي حدود وضيَّقوا عندهم، ح صَّ الذي الحديث
عىل هؤالء بها شنَّع التي الشديدة وبالحمالت الحديث، وفقهاء الحديث بأهل باتصالهم
الحديث فقهاء بعض نزعة وهي تشبهها، أخرى بنزعة النزعة هذه وتالقت العراق؛ أهل
— سيأتي كما — الشافعي يف النزعة هذه وتجّلَت الرأي، أصحاب من االستفادة إىل

ومالك. حنيفة أبي بني الرائي يراها كان التي الُخْلَف مسافة قّلَت وبذلك

ومدرسته مالك (2)

يمنية، قبيلة أصبح ذي إىل نسبة واألْصبَِحي املدني، األصبحي أنس بن مالك وهو
قال وبذلك صحيح، عربي نسب أصبح ذي إىل نسبه وأن األصل، عربي أنه واألشهر
موايل وأعمامه وجده مالًكا أن وزعم ذلك، يف خالفه إسحق بن محمد ولكن الواقدي،
عليه63 والطعن إسحق ابن ملحمد مالك تكذيب يف السبب هو وهذا مرة، بن تيم لبني
عنها رحل أنه أعرف ولم باملدينة، حياته وعاش ،١٧٩ سنة وتويف ،٩٧ أو ٩٣ سنة ُولَِد

حاًجا. مكة إىل إال
به حملت أمه أن فزعموا وغريهم، الحنفية فعل كما أخباره، يف بعضهم تزيََّد وقد
«يخرج قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ورووا الرجل)، فضل يف هذا قيمة أدري (وال سنني ثالث

إلخ. املدينة». أهل من أعلم عامًلا يجدون فال واملغرب املرشق الناس

.٢٠٦ الفهرست 62
.١١ ص الرب عبد البن االنتقاء 63
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أنه ذكروا وقد صباه، يف العلمية ودراسته األوىل، نشأته عن كثريًا نعرف ولسنا
أشهرهم املدينة شيوخ من كثري من الحديث وسمع نعيم، أبي بن نافع عن القراءة أخذ
واملحدِّثني، الفقهاء أحد الزهري شهاب فابن عمر، ابن موىل ونافع الزهري، شهاب ابن
نسخ بعض (يف املوطأ يف مالك عنه روى وقد بالٌسنَّة؛ زمنه يف الناس أعلم من وكان
أصابه الديلم، من أصله عمر بن هللا عبد موىل ونافع حديثًا، وثالثني واثنني مائة املوطأ)
أشهر من وكان حديثه، عمر ابن عن وأخذ فأسلم غزاها غزوة يف عمر بن هللا عبد
عروة بن هشام عن أخذ كما حديثًا ثمانني املوطأ يف مالك عنه روى وقد املدينة. علماء
كثريين شيوًخا لقي وهكذا حديثًا، وخمسني ستة املوطأ يف عنه روى وقد الزبري، بن

عنهم. وأخذ املدينة، شيوخ وخاصة
بن هللا عبد بن محمد خرج حني املنصور أيام محنته له حدث ما أشهر ومن
إحداهما روايتان: الحادثة هذه يف ت ُرِوي وقد املنصور، عيل إبراهيم وأخوه الحسن
عىل «ليس بحديث الناس ويحدِّث اْلُمْكَره، طالق يقع ال أنه الناس يفتي كان مالًكا أن
بايع َمْن أن يستتبع هذا ألن العباسيني؛ تعجب الفتوى هذه تكن ولم طالق» مستكره
الحسن بن هللا عبد بن محمد يبايع أن وله بيعته، من يتحلل أن فله مكرًها العباسيني
َمْن إليه دس ثم الحديث، بهذا التحدث عن مالًكا نهى املنصور أن فرووا باملدينة،
عال ملَّا مالكا أن األخرى والرواية بالسياط؛ فرضبه الناس رءوس عىل به فحدَّث يسأله،
أيمان يرى ال إنه وقالوا سليمان، بن جعفر املدينة وايل إىل حساده سعى باملدينة شأنه
يجوز؛ ال أنه املكره طالق يف األحنف بن ثابت بحديث يأخذ وهو بيشء، هذه بيعتكم
قالوا: كتفه؛ انخلعت حتى يده ومدت بالسياط، فرضبه ومده جرده ثم جعفر فغضب
تلك كانت كأنما حتى أمره من وعلو الناس، من رفعة يف الرضب هذا بعد مالك زال فما

بها.64 ُحيلِّ حليًا السياط
أيجوز الخلفاء) عىل الخارجني العصاة (يعني البغاة عن ُسِئَل أنه عنه ُرِوي كما
فقال: مثله؟ يكن لم فإن فقال: العزيز، عبد بن عمر مثل عىل خرجوا إن فقال: قتالهم؟
أسباب من الكلمة هذه فكانت كليهما، من ينتقم ثم بظالم، ظالم من هللا ينتقم دعهم

محنته.

.٤٣ االنتقاء 64
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التفاصيل. يف وتختلف السبب، األصل ويف رضبه، يف الروايتان تتفق حال كل عىل
فلعل وإباؤه؛ للقضاء طلبه عليه وزيد املوقف، هذا مثل حنيفة أبي عن قبل روينا وقد

واحدة. الحالني يف املنصور وسياسة متفًقا، كان ومالك حنيفة أبي رأي

أردنا فإن حنيفة، أبي يف الكوفة مدرسة تركَّزت كما مالك يف املدينة مدرسة تركَّزت
هكذا: فليكن الكوفة بمدرسة فعلنا كما املدينة مدرسة تصوير

عمر – عثمان – عبد اللّٰه بن عمر – عائشة – ابن عباس – زيد بن ثابت

عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه
ابن عتبة بن مسعود
تويف سنة ٩٤ أو ٩٩

 عبد اللّٰه بن
وهب

سنة ١٩٧

 عبد اللّٰه بن
عبد الحكم
سنة ٢١٤

 يحيى بن يحيى
الليثي

سنة ٢٣٤

 عبد الرحمن
ابن القاسم
سنة ١٩١

 أشهب
عبد العزيز
سنة ٢٠٤

ابن شهاب
الزهري

سنة ١٢٤

نافع موىل
عبد اللّٰه بن عمر

سنة ١١٧

أبو الزناد عبد اللّٰه
ابن ذكوان
سنة ١٣١

ربيعة الرأي

سنة ١٣٦

يحيى بن سعيد

سنة ١٤٣

عروة بن
Qالزب

سنة ٩٤

القاسم بن محمد
ابن أبي بكر
سنة ١٠٦

سعيد بن
اRسيب
سنة ٩٣

سليمان بن
يسار

سنة ١٠٠

خارجة بن زيد
ابن ثابت
سنة ١٠٠

سالم بن عبد اللّٰه
ابن عمر بن الخطاب

سنة ١٠٦

املتوىف املخزومي هشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبا السبعة الفقهاء من يعدُّ بعضهم
عمر. بن هللا عبد بن سالم بدل ويضعه ،٩٤ سنة

كان الصحابة عرص فبعد فيه، والفقه بالحديث ُعِرُفوا املدرسة هذه رجال وأكثر
يف علمه يف عمر وارث يعد كان وقد املسيب، بن سعيد التابعني من املدرسة رأس
وكان واآلراء، الفتاوى من كثري عنه فأُِثَر يهابها، ال وكان للفتوى، سعيد وتصدر املدينة؛
وقد إال قضاء عيلّ وال عثمان وال عمر وال بكر أبو وال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قىض «ما يقول:
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وفقًها. حديثًا املدينة أهل أعلم فكانا ونافع. الزهري بعده التي الطبقة يف وجاء علمته».
من أغنى املدينة تكون أن وطبيعي هللا، رسول عن الحديث يحفظون كانوا هؤالء كل
الخلفاء من بها كان كما الترشيع، أيام أكثر فيها كان فالنبي هذا، يف آخر مرص أي
اآلراء تصدر ومنها أيامهم، يف الخالفة حارضَة وكانت وعثمان، وعمر بكر أبو الراشدين
فهم العميل، الترشيع مشاهدة عىل أقدر املدنيون كان كما والسياسية، الدينية املسائل يف
الصحابة. كبار يفعله كان وما وزكاته، وصالته وضوئه يف يفعله النبي كان بما أعرف
يتلقى كان كذلك قبله َمْن ع املروية األحاديث يتلقى العلماء من جيل كل كان فكما
مدرسة مقر املدينة تكون أن طبيعيًا فكان قبله، الذي الجيل من وهيئاتها األعمال
الرَّأْي، ربيعة املدينة رجال كبار بني يكون أن النظر يلفت قد الذي ولكن — الحديث
املوطأ يف عنه روى وقد مالك، شيوخ ومن الرأي، أهل من اسمه عليه يدل كما وهو
دية يف املسيب بن سعيد جادل أنه عنه ُرِوي وقد األصل؛ فاريس وهو حديثًا، عرش اثنى
أنت؟ أِعَراقيُّ سعيد: له فقال بالرأي، يعرتض وربيعة بالسنة، يتمسك وسعيد األصابع،
أنه ترجمته يف ُرِوي وقد السنة، هي سعيد: قال متعلم، جاهل أو متثبت عالم بل ال، قال
كان أيام العراقيني عن الرأي أخذ فهل واستعمله، قرَّبه وأنه السفاح أيام العراق يف كان
قبل عنده النزعة هذه رأينا فقد صحيح، غري أنه يظهر ولكن ذلك، بعضهم ظن بينهم؟
والية قبل ٩٣ سنة املتوىف املسيب بن سعيد جادل النزعة بهذه ألنه العراق؛ يف يكون أن
واستعفى وأَهله، العراق يكره كان ربيعة أن الرواة روى قد وألنه طويل، بزمن السفاح
قال: وأهلها؟ العراق رأيت كيف له: فقيل املدينة، إىل وعاد ذلك أجل من العباس أبا
يكيدون ألًفا أربعني من أكثر بها وتركت حاللهم، وحرامنا حرامهم، حاللنا قوًما «رأيت
كانوا الذين فالصحابة نفسها، املدينة وليدة عنده الرأي نزعة أن فالظاهر الدين» هذه
الخطاب، بن عمر سرية يف تقدم كما نص، ال حيث العقل يُِعمل كان َمْن منهم باملدينة
وتأثر بقيتا، النزعتني أن شك وال عمر، بن هللا عبد كابنه ذلك إىل يميل ال َمْن ومنهم
ربيعة وجود وكان وأوضح، أبنَي الحديث لون كان ولكن آخرون، وهذه قوم، بهذه

مالك:65 فقه يف حتى ذلك أثر وسنرى اآلخر، اللون عىل علًما بينهم الرأي

من وغريهما عمر بن هللا وعبد سعيد بن يحيى أن يفيد ما مالك إىل سعد بن الليث رسالة يف بل 65

الرأي. أهل من كانوا املدينة فقهاء
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لتحرج عدًدا؛ أقل املدينة لفقهاء تعرض التي املسائل تكون أن كذلك طبيعيًا وكان
تدور الفقهية واملسائل القانونية املشاكل وألن بالعراقيني، قيسوا إذا الفتوى من املدنيني
الحضارة، تعقيدات عن وأبعد العيش بساطة إىل أقرب كانت املدينة وألن املدنية، مع
إشكال. من يعرض ما كل األحيان أغلب يف كافيًا كثري حديث من عندهم أُِثَر ما وكان
حنيفة أبو اشرتطه ما الحديث يف يشرتط ال مالك كان االجتهاد: يف مالك منحى
يجعل املبدأ وهذا حسن؟ أو صح إذا الواحد بخرب يعمل بل وغريها، الشهرة من
يتطلب وإنما شهرة، الحديث يف يتطلب فال عدًدا، أكثر مذهبه عليها يبني التي األحاديث
أو تحرٍّ غري من الحديث قبول يف تساهله هذا من يفهم وال ونحوها، السند صحة
أنه عنه وُرِوي وعمومه؛ الحديث شهرة يشرتط ال ولكن التحري شديد هو بل تدقيق،
(وأشار األساطني، هذه عند ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال يقول مَمْن سبعني أدركت «لقد قال:
لكان مال بيت عىل اؤتمن لو أحدهم وإن شيئًا، عنهم أخذت فما هللا) رسول مسجد إىل
أربعة، من العلم يؤخذ «ال يقول: وكان الشأن»؛ هذا أهل من يكونوا لم أنهم إال أمينًا،
بدعته، إىل يدعو هوى صاحب من يؤخذ وال سفيه، من يؤخذ ال سواهم: َمْن م ويؤخذ
وال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حديث عىل يُتَّهم ال كان وإن الناس أحاديث يف يكذب كذاب من وال
وقد به».66 يحدِّث وما يحمل ما يعرف، ال كان إذا وعبادة وصالح فضل له شيخ من
مع ولكن صحته، عدم له يتبني الحديث منه ويحذف يحرره، سنني وظل املوطأ جمع

حنيفة. أبي دائرة من أوسع عنده الصحة دائرة كانت كله هذا
يُِدلُّ مالك كان املدينة: أهل عمل وهي للترشيع، أساس عنده هي أخرى ومسألة
لليث كتابه يف ويقول واملنسوخ، وبالناسخ بالسنة أدرى أنهم ويرى املدينة، أهل بعمل
القرآن»؛ نزل وبها الهجرة، كانت إليها التي املدينة ألهل تبع الناس «إن سعد: بن
مع واتفق مسألة عمل عىل اتفقوا إذا املدينة أهل أن املوضوع هذا يف رأيه وخالصة
الصحيح؛ الحديث عىل ويُقدَّم بل القياس، عىل يُقدَّم حجة العمل فهذا علماؤها العمل
خرب عىل يُقدَّم حجة أيًضا العمل فهذا أكثرهم، ِعَمله بل إجماعيًا، عمًال يكن لم إذا ا أمَّ
واحٍد خربُ جاء فإذا األكثر، رواية بمنزلة األكثر فعمل الرواية، بمنزلة العمل ألن الواحد
النقيل العمل عىل إجماعهم بني التفرقة ينبغي أنه عىل منسوخ، أنه الراجح كان يخالفهم
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للصالة، وقوفه ومحل وقربه ملسو هيلع هللا ىلص النبي منرب محل تعيني كنقلهم فالنقل واالجتهادي،
األذان، كيفية ونقلهم ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عهد يف واألوقية والصاع اْلُمّد مقدار وكتعيينهم
املجلس خيار بطالن يف املدنيني كاجتهاد واالجتهادي فرادى، أو مثنى كانت هل واإلقامة
فيه مختلف والثاني مالك، مذهب مفرسي عند حجيته يف خالف ال فاألول ونحوه،
املكاييل، كتحديد املدينة أهل عليها يجمع التي فاألعمال معقولة، التفرقة وهذه عندهم؛
من التايل الجيل أن فيها األرجح ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول عملها التي األعمال وأشكال واملوازين
رجحوا كما العهد، قرب إذا خصوًصا هي، كما األول الجيل عن نقلها املدينة سكان
االجتهادية املسائل ا أمَّ أدرى؛ بها ألنهم الحج مناسك يف املكيني أعمال الخالف عند
والشاميني والكوفيني املدنيني من والتابعني الصحابة مجتهدي بني سواءٌ فيها فاألمر
وقد مسألة،67 وأربعني نيف عىل موطئه يف املدينة أهل إجماع مالك نقل وقد واملرصيني.
والشافعي مالك، إىل رسالته يف سعد بن الليُث املدينة أهل عمل حجية يف مالًكا خالف

ممتعة. قيمة مناقشة وناقشاه األم، يف
وكان إليه، نسبته صح إن الصحابي بقول العمل الترشيع، يف مالك مسلك ومن
يرد لم وكان — عمر وابن جبل، بن ومعاذ الراشدين، كالخلفاء — الصحابة أعالم من
ليسوا الصحابة بأن ذلك يف عليه ُرد وقد صحيح، النبي عن حديث عينها املسألة يف
التناقض؛ لزم حجة كان لو الصحابة قول وبأن الغلط، عليهم ويجوز العصمة، محل
أبو مسلك قبُل رأينا وقد للصحابة68 مختلفة آراء الواحدة املسألة يف صح ما كثريًا ألن

إلخ. الصحابة أقوال يف حنيفة
غذَّيا قد الصحابي، وقول املدينة أهل عمل أعني األصلني، هذين أن نرى هذا ومن
الرأي مالك ينكر فلم هذا ومع الرأي؛ دائرة تضييق شأنها من كان كثرية بآثار مالك
فيه، الكالم تقدَّم وقد االستصالح، أو املرسلة باملصالح القول مذهبه أصول فمن بتاتًا،
أقوال عنه ورويت بالرسقة، لالعرتاف التهمة عند الرضب من قاله ما القبيل هذا ومن
أن نرى هذا فمن الثمار. بيع يف الشفعة وثبوت الُصناع كتضمني االستحسان، دليلها
ولكن العدد، يف واحدة تكون تكاد الحديث، وأصحاب الرأي أصحاب من األئمة مسالك
دائرة واتسعت الحديث دائرة ضاقت فإن وضيقها، الدوائر سعة يف هو إنما االختالف

.١٦٦/٢ الحجوي الحسن بن ملحمد الفقه تاريخ انظر 67
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فتكاد نفسها الدوائر عدد ا أمَّ اآلخرين، عند العكس عىل األمر كان األولني عند الرأي
واحدة. تكون

و«املدونَّة». «املَوّطأ» إلينا نُِقلَت التي مالك آثار أكرب
فمظهر للفقه، ومظهر للحديث مظهر فيه مالك، ألَّفه فكتاب املوطأ ا فأمَّ املوطأ:69
هذه أخذ التابعني، أو الصحابة أو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن حديث فيه ما أغلب أن الحديث
ستة: إال مدنيون كلهم رجًال وتسعني خمسة نحو بلغوا عديدين رجال عن األحاديث
عن يرويها التي واألحاديث وشامي. وجزري وخراساني واحد، ومكي برصيان، اثنان
وقد الحديثني، له يروي َمْن ومنهم الحديث له يروي َمْن فمنهم جًدا، قليلة الستة هؤالء
عنهم يروي فمدنيون الستة هؤالء عدا َمْن ا أمَّ مكة70 يف أو املدينة يف ا أمَّ مالك لقيهم
وبعضهم سعيد، بن ويحيى ونافع، الزهري، شهاب كابن كثريًا له يروي بعضهم مالك،
أكثرهم لهم يروى الذين الصحابة وحتى الثالثة، أو االثنني أو الواحد الحديث له يروي
ذكًرا كتابك يف نر َلْم ِلَم ملالك: قال الرشيد أن ُرِوي حتى — طويًال باملدينة أقام َمْن م
فيه، مشكوك الخرب وهذا رجالهما. ألَق ولم ببلدي، يكونا لم فقال: عباس، وابن لعيل
املوطأ يف األحاديث وبعض قليلة؛71 املوطأ يف عنهما روايته أن فيه شك ال مما ولكن
يقول ما وهو بالغات، ى يُسمَّ مما وبعضها ومنقطعة، ومتصلة مرسلة، وبعضها مسندة
سعيد عن بلغني فيقول: عنه روى َمْن يعني أن غري من نحوه أو بلغني مالك فيها
عمر عن، عندي الثقة عن يقول أو إلخ. ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن هريرة أبي عن يسار بن
السنني؛ مرَّ عىل منها يختار كان ثم كثرية، أحاديث مالك جمع وقد إلخ. شعيب بن
ونيف ألف وهي ومات أكثر، أو حديث آالف أربعة املوطأ يف «جمع مالكا أن رووا فقد
رووا وقد الدين»؛72 يف وأمثل للمسلمني أصلح أنه يرى ما بقدر عاًما عاًما يخلِّصها

العلم به ومهد للناس ووطأه صنعه يشء إنه قال فبعضهم املوطأ، تسميته سبب يف العلماء اختلف 69
عليه فواطؤوه الشيوخ عىل عرضه ألفه ملَّا مالًكا إن قال وبعضهم باملوطأ؛ ذلك أجل من ي فُسمَّ ويرسه:

املوطأ. ي فُسمَّ
الستة. هؤالء بعض فيها ليس املوطأ نسخ وبعض 70

.٩/١ الزرقاني 71
.٨/١ املوطأ عىل الزرقاني رشح 72
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فكتاب الفقه، ترتيب رتبه فإنه فيه الفقه ناحية ا وأمَّ عاًما. أربعني نحو به ُشِغَل أنه
هذه من كتاب كل ويف وهكذا، الصيام ثم الزكاة، كتاب ثم الصالة، كتاب ثم الطهارة،
وأيًضا إلخ؛ املسافر وصالة الجماعة، كصالة املتشابهة املسائل يجمع فصل كل فصول،

منه. الفقهي استنتاجه أحيانًا الحديث عىل يزيد
يعقب وقد الواحد، باملوضوع املتعلقة األحاديث يذكر أن التأليف يف وطريقته
استناًدا بكذا فأجاب كذا يف ُسِئَل بأنه يعقبه وأحيانًا فيه، لغوية كلمة بتفسري الحديث
تتيمم؟ هل ماءً، تجد فال تطهر الحائض عن مالك «ُسِئَل قياس؛ أو حديث أو آية إىل
بتفريع يعقبه وأحيانًا تيمم». ماءً يجد لم إذا الجنب مثلها فإن لتتيمم نعم، قال:
الرجل عىل وال األجري عىل «وليس الرسقة: أحاديث بعد يقول كأن حكمها، وذكر مسائل
حالهما وإنما السارق، بحال ليست حالهما ألن َقطع؛ (السارقني) القوم مع يكونان
قد البيت يف يوجد السارق يف عندنا «واألمر «… قطع الخائن عىل وليس الخائن، حال
بني وضع رجل كمثل ذلك َمثل وإنما َقْطع، عليه ليس أنه به يخرج ولم املتاع جمع
يذكر بل بالحديث، يبدأ ال وأحيانًا َحّد»، عليه فليس يفعل فلم ليرشبها خمًرا يديه
علماء حكم املسألة يف يذكر وأحيانًا الحكم، هذا عىل ودليله حكمها ويذكر املسألة
كتاب كله لهذا فهو إلخ.. إلخ، كذا»، عندنا فيه اختالف ال الذي «األمر فيقول: املدينة،

مًعا. وفقه حديث
عدد يف وتختلف األبواب، ترتيب يف تختلف مختلفة روايات املوطأ يف ُرِوي وقد
باختالف واختالفها ثالثني،73 وبعضهم نسخة، عرشين بعضهم عدَّها حتى األحاديث
نسخة من ينتِه لم مالًكا أن — يظهر ما عىل — االختالف وسبب مالك، عن رواياتها
دائم كان أنه من قبل روينا ِلَما فيها التغيري دائم كان قد بل عندها، ويقف يؤلفها
من سمعوه املوطأ سمعوا فألذين منها، صحته تثبت لم ما وحذف لألحاديث املراجعة
النسخ هذا من بقي وقد النسخ. يف االختالف ذلك من فكان مختلفة، أزمان يف مالك
بن محمد ورواية الزرقاني، رشحها التي وهي الليثي، يحيى بن يحيى رواية أيدينا بني
وهو يحيى، رواية يف ليست كثرية أشياء وفيها حنيفة، أبي صاحب الشيباني الحسن

محمد». «قال يقول: ما فكثريًا بآرائه، مالك عن َرَوى ما يمزج

.٧/١ الزرقاني 73
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فعمل مالًكا سبق املاجشون سلمة أبي بن هللا عبد بن العزيز عبد أن ُرِوي وقد
غري من ذلك عمل وفقههم)، آراءهم (يعني املدينة، أهل عليه اجتمع ما فيه ذكر كتابًا
ثم باآلثار، ابتدأت عملت الذي أنا كنت ولو عمل، ما أحسن ما فقال: مالك ورآه حديث،
الذي املنهج هذا عىل املوطأ فألَّف بعُد فكرته أنفذ أنه ويظهر بالكالم.74 ذلك سددت
واستنتاج الفروع تفريع أو املدينة، أهل بعمل تثنية ثم غالبًا، بالحديث بدءٌ رسمه:

حكمها.
والفقه، الحديث يف أُلِّفت التي الكتب أوائل من يَُعّد املوطأ فكتاب حال كل وعىل
بن ويحيى العراق، يف الحسن بن فمحمد األمصار، يف مالك عن اآلخذون نرشه وقد
عبد بن هللا وعبد القاسم، بن الرحمن وعبد وهب بن هللا وعبد األندلس، يف الليثي يحيى
الحركة يف كبري أثر له وكان إلخ القريوان يف الفرات بن وأسد مرص، يف وأشهب الحكم

العصور. اختالف عىل الدينية العلمية
مسألة، ألف وثالثني ستة نحو تبلغ رسائل مجموعة فهي املدونة ا أمَّ املدونة:
منه سمع ملالك تلميذًا وكان الدار، التونيس األصل النيسابوري الُفرات بن أََسد جمعها
كالهما املدينة يف الحسن بن محمد فعل كما العراق يف وفعل العراق، إىل رحل ثم املوطأ
أبا حنيفة أبي صاحبي الفرات بن أسد لقي فقد املدرستني، بني وقرَّب الفقهني، مزج
ولقي مرص إىل ذهب ثم العراقية، الطريق عىل الفروع منهما وسمع ومحمًدا، يوسف
وسمع ونحوها، الفروع هذه عليهم وعرض القاسم، ابن سيما وال بها، مالك أصحاب
أصوله عىل اجتهاًدا ا وأمَّ مالك، من سمعوا ما حسب ا أمَّ مالك، مذهب عىل حكمها منهم
إىل أسد بها رحل ثم املدونة، ي ُسمَّ كتاب يف كله ذلك الفرات بن أسد وجمع ومنحاه
فعرضها ١٨٨ سنة مرص إىل بها وعاد املغربي، الفقيه َسْحنون عنه فأخذها القريوان
وال مرتبة غري الفرات بن أسد جمعها ملَّا وكانت مسائل، فيها وأصلح القاسم، ابن عيل
القريوان، إىل وعاد باآلثار،75 مسائلها لبعض واحتج وبوبها، سحنون فرتَّبها مبوبة،
املغرب قطري يف مالك مذهب نرش يف الفضل لها وكان األندلس، إىل منها وانترشت

واألندلس.

ومناقب املذهب، والديباج مالك، مادة يف اإلسالمية املعارف دائرة مقالة وانظر ٨/١ نفسه املصدر 74
للسيوطي. مالك
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يف وبالحجازيني وتوليدها، املسائل تفريع يف بالعراقيني متأثرة ترى كما فاملدونة
عىل تعمل والرحالت والرجال الزمن كان كيف ترى هذا ومن عليها، مالك مذهب تطبيق
جمع هي وإنما مالك، تأليف من إذن ليست فاملدونة لآلخر، بما مذهب كل استفادة
ملسائل أحكام وضع يف تالميذه وتالميذ تالميذه من واجتهاد مسائل، يف مالك لفتاوى

ومبادئه. قواعده عىل
القاسم وابن وهب بن هللا كعبد مرصيون عظمائهم أكثر أصحاب ملالك كان وقد
الليثي. يحيى بن يحيى وهو كبري، أندليس عظمائهم ومن الحكم، بن هللا وعبد وأشهب
أخذهم مع وكانوا لعهدهم، مرص يف الدينية املدرسة عماد كانوا األوَّلون فاألربعة
وكما حنيفة، أبا ومحمد يوسف أبو خالف كما أحيانًا، ويخالفون يجتهدون مالك عن
بربرية قبيلة من فأصله الليثي يحيى بن يحيى ا وأمَّ الشافعي. والبويطي املزني خالف
ورحل مالك، من وسمع املدينة إىل رحل بالوالء، ليث بني إىل ونُِسَب مصمودة، لها يقال
األندلس إىل ورجع القاسم، وابن وهب وابن سعد بن الليث من بمرص وسمع مكة، إىل
مذهب نرش يف الفضل وإليه ووجيهها، وعظيمها األندلس عالم فكان علمه، كمل ما بعد
القول مقبول السلطان عند «مكينًا :— حزم ابن قال كما — كان فقد األندلس، يف مالك
يشري وال واختياره، بمشورته إال األندلس بالد أقطار يف قاٍض ييل ال فكان القضاة، يف
بلوغ يرجون ما عىل فأقبلوا الدنيا، إىل رساع والناس مذهبه، عىل كان وَمْن بأصحابه إال
زائًدا ذلك وكان إليه، أجاب وال قط قضاء يِل لم يحيى ابن يحيى أن عىل به، أغراضهم
ألمري املشهورة الفتوى صاحب وهو لديهم»،76 رأيه قبول إىل وداعيًا عندهم، جاللته يف
ر يكفِّ أن فأفتى رمضان، يف له جارية عىل وقع فقد الحكم، بن الرحمن عبد األندلس
عتق بني مخريَّ أنه فعنده مالك، بمذهب تفته َلْم ِلَم وُسِئَل متتابعني. شهرين بصوم
عليه لسهل الباب هذا له فتحنا لو فقال: شهرين؟ وصوم مسكينًا ستني وإطعام رقبة
روايته وتُعدُّ — يعود لئال األمور أصعب عىل حملته ولكن رقبة، فيه ويعتق العمل، هذا
إىل فيها ذهب مسائل يف مالًكا خالف وقد — أيدينا بني التي وهي رواية، أصح للموطأ
من البد وقال مالك، رأى كما اليمني مع بالشاهد القضاء يَر فلم سعد، بن الليث مذهب
مما بجزء األرض كراء جواز يرى وكان لليث، اتباًعا وامرأتني رجل أو رجلني شاهدين

الليث.77 يرى كما منها يخرج
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وبما الفروع، بكثرة الفقه عت وسَّ قد حنيفة أبي مدرسة كانت فإن الجملة وعىل
لها قدَّمتها التي دة املعقَّ املشاكل وبمواجهة واستحسان، وقياس رأي من ذلك يستلزمه
وكلدانيني آشوريني من العراق يف املمدنة األمم بقايا لها قدَّمتها والتي الضخمة، املدنية
وافرة كانت أحاديث من نقلت بما الفقه يف أثرت قد مالك مدرسة فإن وغريهم، وفرس
أوضاع أشكال من قدَّمت وبما بها، الصحابة وكثرة فيها، الرسالة قيام بحكم فيها
األولون شهد فقد أوثق؛ ذلك يف املدينة وأهل جيل، عن جيًال املدينة سكان تداولها
املكاييل مقدار وعرفوا خاص، نحو عىل ويصيل خاص، نحو عىل يتوضأ النبي منهم
األخبار طريق من بعدهم َمْن إىل كله ذلك فنقلوا لعهده، تُستََعَمُل كانت التي واملوازين
كان ثم ومدرسته؛ مالك إىل ذلك وتسلسل أخرى، أحيانًا التوريث طريق ومن أحيانًا،
املدينة إىل الحنفي الحسن بن محمد فريحل كل، بمزايا ينتفع َمْن الذهبيني أصحاب من
أسد ويذهب باآلثار، مزوًدا العراق إىل ويعود املوطأ، ويروي سنني ثالث فيها يمكث
الفروع، بكثرة مزوًدا والقريوان مرص إىل ويعود طويًال، العراق يف ويمكث الفرات ابن

املذهبان. وتقارب املدرستان، تأثرت وأمثاله وبذلك

ومدرسته الشافعى (3)

مناف؛ عبد يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع يلتقي األب، جهة من قريش إدريس، بن محمد هو الشافعي
الشافعي جد شافًعا أن مالك أصحاب عن الحنفية) من (وهو الجرحاني روى وقد
يكون ذلك وعىل لهب، ألبي موىل كان وإنما األصل، قريش يكن لم إليه يُنَْسُب والذي
عىل حمله أنه والظاهر األنساب، علماء عليه يقره لم هذا قوله ولكن موىل، الشافعي
اليمن؛ من واألرذ أزدية، أمه أن والراجح قريش، أنه فالصحيح املذهبية العصبية ذلك
ثم ١٥٠ سنة عسقالن أو بغزة الشافعي له فولدت الشام إىل حاجة، يف خرج أبوه وكان
نفسه. عن هو حدَّث كما فقريًا نشأ وقد سنتني، ابن وهو مكة إىل أمه فحملته أبوه مات
يرىض املعلم وكان مال، لها يكن ولم أمي حجر يف يتيًما «كنت قال: أنه عنه ُرِوي
العلماء أجالس فكنت املسجد، دخلت القرآن جمعت ا فلمَّ قام، إذا أخلفه أن أمي من
فإذا العظم، يف أكتب فكنت الخيف، شعب يف دارنا وكانت املسألة، أو الحديث فأحفظ
الحداثة، يف العلم أطلب فكنت مال يل يكن «لم رواية: ويف عظيمة»، جرِّة يف طرحته كثر
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مكة من «وخرجت قال: فيها»؛78 فأكتب الظهور منهم فأستوهب الديوان إىل فأذهب
أفادته وقد العرب»:79 أفصح وكانت اللغة، وآخذ كالمها أتعلَّم بالبادية هذيًال فلزمت
معاني فهم عىل أعانته والشعر، باللغة واسعة معرفة قرشيته مع البادية يف اإلقامة
نُوِدَي ﴿إِذَا تعاىل: قوله يف العمل معناه السعي أن عىل يستشهد فنراه والسنة، القرآن

زهري: يقول ِهللا﴾ ِذْكِر إَِىل ََفاْسَعْوا اْلُجُمَعِة يَْوِم ِمن الَِة ِللصَّ

ي��أْلُ��وا80 ول��م يُ��ل��ي��ُم��وا َول��ْم ي��ْف��ع��لُ��وا ف��ل��م ي��ْدِرُك��وُه��ُم��وا ل��َك��ي ق��وٌم ب��ع��َدُه��ْم َس��َع��ى

المرئ بأبيات ِرسا﴾ تواِعدوهن الَّ ﴿وَلِكن تعاىل: قوله يف الجماع معناه َّ الرسِّ وبأن
دقيًقا، وذوًقا األسلوب يف رصينة وعربية التعبري يف قوة أفادته كما إلخ81 وجرير القيس
األصمعي أن ُرِوي وقد «أرضستَني»؛ الشافعي له فقال فلحن، رجل عليه قرأ لقد حتى
عن مكة يف فأخذ والفقه، الحديث إىل اتجه ثم الْشنَْفري؛ وشعر الُهذَليني شعر عنه أخذ
املدينة يف مالك إىل رحل ثم املوطأ وحفظ الزنجي، خالد بن ومسلم ُعيَيْنة بن سفيان
إىل خرج ثم ١٧٩ سنة مالك مات أن إىل والزمه فقهه، عنه وأخذ املوطأ، منه وسمع
بعض فكلَّمه مكة جاء اليمن وايل أن أقربها كثرية أسباب إليها رحلته يف ذكر وقد اليمن،
اتهم ثم األعمال، بعض وواله ففعل األعمال، بعض ويوليه الشافعي يأخذ أن القرشيني
بعد أو باليمن وهو التهمة هذه اتهم هل مختلفة: كذلك والروايات وامتحن؛ بالتشيع
َعلوّي مبايعة إىل وامليل بالتشيع اتهم أنه يروي الرب عبد ابن فإن الحجاز؛ إىل عاد أن
وهو بذلك اتهم أنه عىل متفقة كلها مختلفة روايات يروي حجر وابن بالحجاز؛ وهو
الرشيد، هارون إىل التهمة هذه يف حمل أنه وهي النتيجة، عىل متفقون والكل اليمن، يف
الشافعي وسن ،١٨٤ سنة نحو ذلك وكان الرشيد؛82 عنه وعفا التهمة الشافعي فنفى
ثم مكة، إىل رجع ثم سنتني، بها وأقام ١٩٥ سنة بغداد قدم ثم سنة، وثالثني أربع نحو
بها وظل ،١٩٩ سنة مرص إىل منها خرج ثم أشهًرا، فيها فأقام ١٩٨ سنة بغداد قدم

.٥ ص حجر البن التأسيس توايل 78

.١٧٤/١ األم 79

.١١٨/٥ األم 80
بعدها. وما ٦٩ ص التأسيس توايل يف حجر وابن بعدها، وما ٩٥ ص االنتقاء يف الرب عبد ابن انظر 81

.٥٤ ص التأسيس توايل 82
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أبي صاحب الحسن بن بمحمد اتصل بالعراق إقامته أثناء ويف .٢٠٤ سنة مات أن إىل
مالك إىل باملدينة الفقه رياسة «انتهت حجر: ابن قال العراقيني، فقه عنه وأخذ حنيفة
أبي إىل بالعراق الفقه رياسة وانتهت عنه، وأخذ والزمه (الشافعي) إليه رحل أنس، بن
وقد إال يشء فيها ليس جمًال الحسن بن محمد صاحبه عن (الشافعي) فأخذ حنيفة،
ل أصَّ حتى ذلك يف ف فترصَّ الحديث، أهل وعلم الرأي، أهل علم له فاجتمع عليه سمعه
وارتفع ذكره، وعاله أمره واشتهر واملخالف، املوافق له وأذعن القواعد، د وقعَّ األصول،

صار». ما منه صار حتى قدره
بسنة، يموت أن قبل بها أوىص التي وصيته األم كتاب يف الشافعي لنا خلَّف وقد
العباس ابن إدريس بن محمد كتبه كتاب «هذا فيها: يقول ،٢٠٣ سنة صفر فتاريخها
ماًال الشافعي) (ابن الحسن أبا رزق هللا أن أمره، من وجواز منه صحة يف الشافعي
كان أعبد بثالثة ابنه عىل تصدَّق الوصية هذه ويف البنه»، إدريس بن محمد منه فأخذ
له يقال خبَّاز نوبي ووصيف صالح، له يقال خيص أشقر ووصيف الشافعي، يملكها
تصدَّق أيًضا الوصية هذه ويف — له كانت شقراء بأمة وتصدَّق فراني، وعبد بالل،
من ثم ابنه، عىل وقفهما مكة يف له بمنزلني وتصدق — الوصية يف عددها وقد بحلية،

إلخ.83 واإلناث الذكور ابنه ألوالد بعده
وبنيَّ أسهًما، وقسمه بماله فيها أوىص السنة، هذه من شعبان يف أخرى وصية وله

شافع.84 آل لفقراء يُْعَطى وما ماله، من يعطون وما وجواريه، بعبيده يفعل ما
تبلغ لم وإن بها، بأس ال كانت مرص يف املالية حالته أن عىل تدل الوصايا وهذه

الغنى. درجة
وحسن منطقه، عذوبة عىل يجمعون املؤرخون فيكاد واللسانية العقلية صفاته وأما

االستنباط. يف ومهارته التفكري، يف وقوته الجدل، عىل الفائقة وقدرته وذكائه، بيانه
إىل طلبه يف رحل الحديث، يف وثقافة واسعة، واألدب اللغة يف ثقافة ثقافته إذن
مدرسة نمط عىل الرأي يف وثقافة الحجاز، مدرسة نمط عىل الفقه يف وثقافة كثرية، بالد
يف األولية والحضارة البادية، يف البدو لحياة مشاهدته من اجتماعية وثقافة العراق،
البدو من الفقراء وحياة ومرص، العراق يف املركبة املعقدة والحضارة واليمن، الحجاز

.١٧٩/٦ األم 83
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يف الشيباني الحسن بن كمحمد الدنيا من بحظهم أخذوا وَمْن املحدِّثني، من اد والُزهَّ
واالقتصادية االجتماعية الحياة من ألنماط ورؤية مرص، يف الحكم عبد وابن العراق،
املعامالت من أنواًعا يتعاملون فاملرصيون مختلفة، الترشيع من أنواًعا تتطلب مختلفة،
معهم يشرتك ال فيما أحيانًا يشرتكون والعراقيون واملرصيون العراق، أهل يتعاملها ال
وذلك العراق، يف والفرات دجلة نظام غري مرص يف للنيل الري ونظام الحجازيون، فيه
أنهاًرا تعرف ال بالد عن ذلك يف يختلف وكالهما إليه، وما الخراج يف اختالًفا يستتبع
أردنا نحن فإن الشافعي، مذهب تكوين يف كبري أثر له كان وأمثاله هذا كل كالحجاز؛

سهًال: يسريًا هذا كان قبل من فعلنا كما ملدرسته بيانيًا رسًما نخطط أن

مدرسة مالك (السابقة)

أبو عبيد القاسم بن سالم اللغوي
يف العراق

الشافعي

بمرص

الزعفراني – الكرابييس – أبو ثور – ابن حنبل البويطي – ا8زني – الربيع ا8رادي

مدرسة أبي حنيفة (السابقة)

وأحد وتعاليمه ملذهبه ومتبًعا ملالك، تلميذًا نفسه يَُعُد أمره أول يف الشافعي وكان
فهناك الثانية، قدمته بغداد قدم حيث ١٩٥ سنة إىل كذلك زال وما مدرسته، رجاله
قدمته يف اتصاله فيه أثر ما أقوى أن والظاهر إليه، يدعو مذهب مؤسس مبلغ بلغ
فقد العراق، أهل بطريقة وعلمه محمد كتب من واستفادته حنيفة أبي بأصحاب األوىل
القياس فعندهم كلها، تركها وال كلها، أخذها يحسن ال طريقتهم أن شك غري من رأى
األحاديث عن يتأخر أن البد بل إطالقه عىل ليس نظره يف ولكنه صحيح، منهج وهو
الكثرية املسائل وتوليد التفريع، طريقة وعندهم آحاد، خرب منها كان ما حتى الصحيحة
وإلحاق واملصلحة، بالعدالة واالستدالل الجدل وعندهم جيدة، طريقة وهي أصولها، من
الحجج، وتأليف ذلك يف واملناظرة وموافقات، فروق من األشياء بني وما بالشبيه، الشبيه
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فيه، والتفوق الباب هذا يف للدخول جيد استعداد يف نفسه ورأى حسنًا، ذلك رأى وقد
والحديث أوًال، واألدب اللغة من الحجازية ثروته إىل وأضافه أحسنه ذلك من فاقتبس

ثانيًا. االستنباط يف الحجازيني وطريقة املدينة أهل وإجماع
فأخرج بشخصيته، بينهما وألَّف الشافعي، منهما استفاد قد الناحيتان هاتان
مثل البغداديني أصحابه بعض عليه وتبعه ،١٩٥ سنة العراق يف إليه دعا جديًدا مذهبًا
مصنفات وله العراق، علماء مشاهري من وكان الكرابييس، عيل بن الحسني عيلّ أبي
عنه، وأخذ بغداد يف الشافعي صحب وقد الكلبي، ثور أبي ومثل ٢٥٦؛ سنة مات كثرية
وكأبي كتبه؛ يف الشافعي إىل أميل وكان والشافعي، مالك بني االختالف مسائل يف وألَّف
أن يظهر ولكن مرص. قدومه قبل ألَّفها التي الشافعي كتب يقرأ كان الزعفراني، عيل
جاه من لهم ولَِما له، الحنفية ملزاحمة كبريًا نجاًحا العراق يف ملذهبه يجد لم الشافعي
مرص إىل الخروج الشافعي أراد ملَّا الزعفراني: قال مرص. إىل ل فتحوَّ وقوة، وسلطان

لنفسه: أنشد

وال��ق��ْف��ِرِ اْل��َم��َه��اِم��ِه أرض َ ُدون��ه��ا وِم��ْن ِم��ْص��ِر إَل��ى ت��تَ��وُق نَ��ْف��ِس��ي أرى أَُخ��يٍّ
َق��بْ��ِري إل��ى أُس��اُق أم إل��ي��َه��ا أَُس��اُق وال��ِغ��نَ��ى أل��ِل��ْف��وز أَْدِري م��ا ف��وال��ل��ه

أهل عن الربيع الشافعي وسأل جميًعا؛85 إليهما سيق لقد فوهللا الزعفراني: قال
مالك قول إىل مالت فرقة فرقتان: هما الربيع: له فقال إليهم، يرحل أن قبل مرص
أن أرجو الشافعي: فقال عنه، وناضلت حنيفة أبي قول إىل مالت وفرقة عنه، وناضلت
ففعل الربيع: قال جميًعا؛ القولني عن به أشغلهم بيشء فآتيهم هللا شاء إن مرص أقدم
من كثريًا فيها أمىل سنوات أربع نحو بمرص أقام وقد مرص.86 دخل حني وهللا ذلك

كتبه.
«األصل قال: إذ هو ذكره ما مسلكه ص يلخِّ ما خري لعل االجتهاد: يف منحاه
وصح ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن الحديث اتصل وإذا عليهما، فقياس يكن لم فإن وسنة، قرآن
احتمل وإذا ظاهره، عىل والحديث املفرد، الخرب من أكرب واإلجماع سنة، فهو منه اإلسناد

.١٠٢ الرب عبد ابن 85
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أوالها، إسناًدا فأصحها األحاديث تكافأت وإذا به، أْوالها ظاهره منها أشبه فما معاني
يقال وال أصل، عىل أصل يقاس وال املسيب، ابن منقطع عدا ما بيشءٍ املنقطع وليس
به وقامت صح األصل عىل قياسه صح فإذا ِلم، للفرع يقال وإنما وكيف، ِلَم لألصل

الحجة».
وتباين للترشيع، مختلفة صور من رأى ما أثر عىل أنه الشافعي مزايا أظهر
وهؤالء، هؤالء بني ومناظرات الجدل من له كان وما والعراقيني، الحجازيني نمط بني
إزاء الحجازيني موقف رأى وهؤالء، هؤالء أمام دقيًقا تحديًدا موقفه يحدد أن إىل عمد
إزاء الحجازيني موقف ورأى موقفه، ما نفسه: فسأل العراقيني، موقف غري الحديث
مثل ورأى ذلك؛ يف موقفه يتعرف أن فأراد العراقيني، موقف غري واالستحسان القياس
نقله هذا كل ذلك؛ يضبط أن فحاول عامة، العلماء وإجماع املدينة أهل إجماع يف هذا
من فرغ فإذا التفكري، يف جديدة خطوة شك غري من وهذه األصول، إىل الفروع من
أو حجازيًا مخالفه يكون أن بني عنده فرق ال مخالفها، هاجم أصل يف خطة وضع

يعرفه. ال إنسانًا أو العلم، عنه أخذ الذي أستاذه يكون أن بني فرق وال عراقيًا،
ينكرون جماعة أمام نفسه ورأى الحديث يف فكر فقد األمثلة، بعض لذلك ولنسق
يف به يعملون وجماعة طويلة، برشوط به يعملون وجماعة بتاتًا، بالحديث األخذ
يكن ولم هللا رسول عن ثقة عن ثقة حدَّث إذا أنه خالصتها: خطة له فوضع سهولة،
ناسخ فيها هل نظر: مختلفة أحاديث هناك كانت فإذا به، ُعِمَل يخالفه حديث هناك
قبله ما نسخ األخري الحديث أن بدليٍل ويثبت الزمن، يف أحدها يتأخر كأن ومنسوخ،
يف وأمعنها الروايات أوثق يف نظر منسوخ وال ناسخ يكن لم فإن بالناسخ، فيُْعَمُل
بما وعمل الثابتة والسنة القرآن أصول عىل عرضها تكافأت فإن بها، فعمل الصحة
الحديث هذا يرتك ال هللا رسول عن الحديث ثبت وإذا ذلك؛ إىل أقرب األحاديث من كان
كائنًا تابعي أو كان، َمْن كائنًا صحابي عن يُروى أثر ألي وال رأي، ألي وال قياس ألي

كان. َمْن
كليهما يف فرأى والعراقيني الحجازيني موقف استعرض األصل هذا إىل وصل ا فلمَّ
واحد لقول صحيًحا حديثًا أحيانًا ترك ألنه وانتقده؛ مالًكا هاجم فهاجمها، له مخالفة
قول ترك أنه ملالك منه موجه نقد أشد وكان نفسه، لرأي أو التابعني أو الصحابة من
ألحد يرى وال عكرمة، يف القول ييسء مالًكا أن مع عكرمة، قول إىل مسألة يف عباس ابن
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إىل يحتاج ثم يقول، ما عكرمة يف يقول أن «والعجب الشافعي: قال حديثه، يقبل أن
أخرى».87 عنه ويسكت مرة فيسميه قوله يوافق علمه من يشء

مشهوًرا، يكون أن الحديث يف يشرتطون ألنهم العراقيني؛ أيًضا املبدأ بهذا وهاجم
السنن لبعض تركهم عليهم وأنكر سنده، صح وإن اآلحاد خرب عىل القياس ويقدِّمون
مشهورة؛ أنها بدعوى الحديث علماء عند تصح لم بأحاديث وعملهم مشهورة، غري ألنها
مالك، تشدد فيه يتشدد لم وسًطا موقًفا القياس يف وقف أنه أيًضا ذلك أمثلة ومن
واإلجماع والسنة الكتاب العلم جهة «إن يقول: فهو حنيفة، أبي توسع فيه يتوسع ولم
وهي بها، القياس له التي اآللة جمع َمْن إال يقيس وال … عليها القياس ثم واآلثار،
… وخاصه وعامه ومنسوخه، وناسخه وأدبه فرضه ، وجلَّ عزَّ هللا كتاب بأحكام العلم
السلف، وأقاويل السنن من قبله مىض بما عامًلا يكون حتى يقيس أن ألحد يجوز وال
صحيح يكون حتى يقيس أن له يكون وال العرب، ولسان واختالفهم، الناس وإجماع
من يمتنع وال التثبت، دون به بالقول يعجل وال املشتبه، بني يفرق وحتى العقل،
اعتقد فيما تثبتًا به ويزداد الغفلة، لرتك باالستماع يتنبه قد ألنه خالفه؛ مَمْن االستماع
أين من يعرف حتى نفسه من واإلنصاف جهده غاية بلوغ ذلك يف وعليه الصواب، من

يرتك».88 ما وترك يقول ما قال
مجموع من ويظهر به، القائلني وهاجم االستحسان أنكر قد األساس هذا عىل وهو
رشعي، أصل إىل مستنًدا يكون أن غري من الرأي مجرد باالستحسان يعني أنه قوله
السوق يدخل أن غري من ثمنًا لليشء يقدر بالتاجر كالمه أثناء يف امُلْستَْحِسن وشبَّه
أن غري من يستحسن الفقيه كذلك أساس، عىل ينبني ال فتقديره اليوم. أسعار ويعرف
املرسلة، باملصالح قوله يف مالًكا هاجم ولذلك الرشيعة، أصول إىل استحسانه يف يرجع

باالستحسان. قولهم يف الحنفية وهاجم
نعلم فيما عمل وهو بقواعد، موقفه حدد املنوال، هذا عىل الشافعي سار وهكذا
يف أثر ومرص مراًرا والعراق واليمن ومكة املدينة إىل رحلته كان وقد إليه؛ يُسبق لم
مالك، فعل كما الحجاز يف الشائع الحديث عىل يقترص فلم الحديث، يف ثروته اتساع
كذلك الرحالت وهذه األخرى، البلدان هذه يف الشائع الحديث من كثريًا إليه ضم بل
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أصول من أصًال مالك جعلها التي بالحجة يعرتف وال املدينة، ألهل يتعصب ال جعلته
يقول كان مالًكا أن وذَكَر قويًا، نقًدا هذا يف مالًكا فنقد املدينة، أهل إجماع وهي مذهبه،

مالك: فيقول اإلجماع، ضد أحاديث يروي نفسه أنه حني عىل باإلجماع،

أنه مع واحدة، مرة إال الحج سورة يف سجدة ال أن عىل أجمعوا الناس «إن
إلخ».89 مرتني الحج سورة يف سجدا أنهما عمر وابن عمر عن يروي

أكثر فقد َمِعني، كابن حديثه يف عليه العلماء بعض تهجم من الشافعي يسلم ولم
عن فروى والبدعيني، الكذَّابني عن يروي كان إنه الحكم: عبد ابن فيه وقال القول، فيه
فيه، طعن أنه مع علية بن إسماعيل عن وروى قدريًا، كان أنه مع يحيى بن إبراهيم
يف ضعيًفا كان أنه ولوال صحيحهما، يف شيئًا عنه يرويا لم ومسلًما البخاري إن وقالوا:
أخرب قوله من كتبه مأل وقد بحجة، ليست املراسيل أن مذهبه وأن عنه، لرويا الرواية
دفاًعا األقوال هذه عن الشافعي أصحاب دافع وقد إلخ.90 أتَّهمه ال من أخربني الثقة،
فاقه ولنئ أْميل، إليه وهم املحدِّثني إىل أقرب الشافعي كان فقد كله هذا ومع شديًدا،
ُرِوي حتى الحديث، يف بفقهه فاقهم فقد ورجاله وأسانيده الحديث معرفة يف بعضهم
صحيح خرب كان فإذا منا، الصحاح باألخبار أعلم أنتم حنبل: بن ألحمد قال أنه عنه
استعمال يف ع توسَّ ألنه الشافعي؛ إىل أميل املحدِّثون كان إليه.91 أذهب حتى فأعلمني
وضيَّق والقياس الرأي من وحدَّ حنيفة، وأبو مالك فعل مما أكثر به واالستدالل الحديث
من وغريهما راهويه بن وإسحق حنبل بن أحمد أنصاره من كان ولذلك سلطتهما،
لم ألنه وفقهائهم؛ املحدِّثني من الحنفية نفوس إىل أقرب كان أنه كما املحدِّثني، كبار
العراق فقهاء بعض عدل لقد حتى القواعد، له د وقعَّ به قال بل جملة، القياس ينكر
بني النظر وجهة تقريبه وهو — املوقف هذا ولعل مذهبه؛ إىل حنيفة أبي مذهب عن
هو — كلتيهما يف الحق رأى ما وانتخابه العراق، ومدرسة الحجاز مدرسة املدرستني:
فريقان: الشافعي قبل كانوا الناس «إن الرازي: قال الشافعي. مدرسة يف ظاهرة أوضح
املناظرة عن عاجزين فكانوا الحديث أصحاب ا أمَّ الرأي، وأصحاب الحديث أصحاب
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يف قوة بسببهم يحصل كان فما الرأي، أصحاب طريق تزييف عن عاجزين واملجادلة،
إىل مرصوًفا وجهدهم سعيهم فكان الرأي أصحاب ا وأمَّ والسنة؛ الكتاب ونرصة الدين
بالنصوص عارًفا وكان الشافعي) (فجاء … بفكرهم ورتبوه برأيهم استنبطوه ما تقرير
يف قويًا وكان … االستدالل ورشائط الفقه بأصول عارًفا وكان واألخبار، القرآن من

وأتباعهم».92 أنصارهم أكثر الرأي أصحاب قول عن فرجع والجدل.. املناظرة
الفقه، أصول يف رسالته الشافعي عمل من إلينا وصل ما أهم من الشافعي: آثار
إليه يحتاج فيما فيها تكلَّم وقد املرادي، سليمان بن الربيع املرصي تلميذه عنه رواها
املجتهد موقف يف وتكلَّم واملنسوخ، والناسخ والخاص، العام من القرآن إزاء املجتهد
يقبل، ال وما منه يقبل وما اختالف من فيه كان وما ومنسوخه، وناسخه الحديث، من
جماعتهم، لزم فقد املسلمني جماعة به تقول بما قال «َمْن وإن اإلجماع، يف تكلَّم ثم
إثبات يف تكلم ثم جماعتهم»، خالف فقد املسلمني جماعة به تقول ما خالف وَمْن
ليس وَمْن يقيس، أن له وَمْن يجب، ال وحيث القياس يجب وحيث واالجتهاد، القياس
البحث يف خطة وضع َمْن أول بهذا وهو به؛ القائلني عىل وردَّ االستحسان َونَقد له،
الرازي: قال األخرى؛ املذاهب علماء من بعده أتى َمْن كل عليه جرى الفقه أصول يف
وكنسبة املنطق، علم إىل أرسططاليس كنسبة األصول علم إىل الشافعي نسبة أن «واعلم
يستدلون أرسططاليس قبل كانوا الناس ألن وذلك العروض، علم إىل أحمد بن الخليل
كيفية يف مخلِّص قانون عندهم كان (ما) لكن السليمة، طباعهم بمجرد ويعرتضون
الطبع مجرد فإن ومضطربة، مشوشة كلماتهم كانت جرم فال والرباهني، الحدود ترتيب
الناس عن اعتزل ذلك أرسططاليس رأى ا فلمَّ أفلح، قلَّما الكيل بالقانون يستعن93 لم إذا
معرفة يف إليه يُْرَجُع ٍّ كليا قانونًا بسببه للخلق ووضع املنطق، علم واستخرج مديدة مدة
أشعاًرا، ينظمون أحمد بن الخليل قبل كانوا الشعراء وكذلك والرباهني؛ الحدود ترتيب
قانونًا ذلك فكان العروض علم الخليل فاستخرج الطبع، مجرد عىل اعتمادهم وكان
اإلمام قبل كانوا الناس — هاهنا — فكذلك ومفاسده، الشعر مصالح معرفة يف كليًا
لهم كان ما ولكن ويعرتضون، ويستدلون الفقه أصول مسائل يف يتكلمون الشافعي
وترجيحاتها، معارضتها كيفية ويف الرشيعة، دالئل معرفة يف إليه مرجوع كيل قانون
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يف إليه يُْرَجُع كليًا قانونًا للخلق ووضع الفقه، أصول هللا رحمه الشافعي فاستنبط
أرسططاليس كنسبة الرشع علم إىل الشافعي نسبة أن فثبت الرشع، أدلة مراتب معرفة
مرص إىل رجع وملَّا ببغداد، الرسالة كتاب نف صَّ الشافعي أن واعلم … العقل علم إىل
بعد أطنبوا وإن والناس كثري، علم منهما واحد كل ويف الرسالة، كتاب تصنيف أعاد
الباب، هذا فتح الذي هو ألنه فيه؛ الشافعي عيال كلهم أن إال الفقه أصول علم يف ذلك

سبق».94 مَلْن والسبق
لم ولكن الفقه،95 أصول يف كتابًا ألَّف الحسن بن محمد أن النديم ابن روى نعم
ماذا ونعلم الشافعي، رسالة وبني بينه نقارن أن نستطيع حتى الكتاب هذا إلينا يصل
طريقان هناك كان وقد نفسه؛ من اخرتع وماذا محمد أصول من الشافعي استفاد
استنباط عىل املجتهد تعني التي القواعد يضع أن األول الفقه: أصول مخرتع أمام
استخراج والثاني والقياس؛ واإلجماع والسنة الكتاب وهي الترشيع، مصادر من األحكام
عليها، الفروع وتطبيق ومناقشتها الفقه، أبواب من باب لكل الفقهية العامة القواعد
مسلك ويبني ويحددها اإليجار، قواعد أو العامة، البيع قواعد — مثًال — فيستنتج —
الفرنج الثاني سلك وقد الفقه، أصول ى يُسمَّ أن يصح الطريقني وكال عليها، التطبيق
الشافعي اختار وقد حذوه؛ حذا وَمْن لبنتام الرشائع أصول يف تراه الذي النحو عىل
جانب، من والفقهاء املحدِّثني بني القوي الجدل من كان ما ذلك وألهمه األول، الطريق
القواعد يضع أن الخالف هذا فاضطره آخر. جانب من الحجاز وفقهاء العراق وفقهاء
الترشيع يف ينمو ما أكثر الثاني الطريق أن ذلك إىل أضف تحسمه؛ أنها رأى التي
نظريات من يجدُّ ما وفق وتعديلها الطليقة العقلية النظريات عىل يعتمد الذي الوضعي
يف ترى كما بعد املسلمني بعض إليه اتجه قد الرضب هذا أن عىل مدنية، وآراء فلسفية

طويًال. يرس لم وإن نجيم البن والنظائر األشباه
أيًضا له تعرَّض بل األصول، يف رسالته عىل مقتًرصا الفقه ألصول تعرَُّضه وليس
العمل تنكر التي الفرقة ملناقشة — مثًال — فتعرَّض األم، كتاب من كثرية مواضع يف

يف الرازق عبد مصطفى األستاذ كتبه الذي القيم البحث كذلك وانظر بعدها، وما ١٠٠ ص الرازي 94
الفقه». أصول واضع «الشافعي
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املسائل من كثريًا أن فيظهر االستحسان،97 إبطال يف فصًال وكتب بتاتًا،96 باألحاديث
ثم التفكري، ويطيل فيها يفكر متفرقة أصوًال ذهنه يف فتثري له تعرض كانت الفرعية
الرسالة؛ كتابه يف وأخرجها ورتَّبها وأكملها القواعد هذه جرَّد ثم القواعد، لها يضع
وتنظيم يصلح، ال وما منه يصلح وما به والعمل اإلجماع تنظيم يف خاصة الفضل وله
علله وتوضيح أقساًما وتقسيمه له، قواعد ووضع الحنفية، عليه جرى الذي القياس

يجوز. ال وما منه يجوز ما وبيان
األخذ وإلزامه للمجتهد القواعد وضع حيث من الفقه يف خطوات بكتابه خطا وقد
يقول ويوًما بالعام يستدل يوًما متناقًضا، اجتهاده يأتي ال حتى بنظائرها، أو بها
وال إلخ، خصوصية أنه يحتمل يقول ويوًما بالخاص يستدل ويوًما ظنية، داللته إن
وعدم مجاريه، وتوحيد الفقه سري انتظام من املبادئ هذه وضع عىل يرتتب ما يخفى

التفريع. يف االضطراب
األم هل مرص يف حديثًا الخالف ثار وقد أيدينا، بني للشافعي أثر أكرب هو األم:
لكان دقة يف النزاع موضع حدد لو أنه وأظن البويطي؟ ألَّفه أو الشافعي ألَّفه كتاب
بني الذي الكتاب دفتي بني ما إن يقول أن أحد يستطيع فليس حًال، أسهل األمر
النهائي، الوضع هذا يف وتأليفه كتابته عىل عكف وأنه الشافعي، تأليف من هو أيدينا
قال الربيع «أخربنا اآلتية: العبارة الفصول من كثري مطلع أن ذلك عىل دليل وأهم
ثنايا ويف الكتاب، يؤلِّف وهو الشافعي يكتبها أن يمكن ال عبارة وهي الشافعي»، قال
«قال الكالم: سري يف يجيء كأن الرأي هذا عن الشافعي بعدول أخباًرا نجد الكتاب
أن ومحال الرؤية»؛98 خيار يجوز ال وقال الرؤية خيار عن الشافعي رجع قد الربيع
األم يف أن ينكر أن أحد يستطيع ال كما وأمثالها؛ العبارة هذه الشافعي من تصدر
عنه كتبها حلقته يف الشافعي أمالها أماٍل أنها فالظاهر وعبارته، بقوله الشافعي مذهب
والذي االختالف، بعض روايتهم واختلف عندهم، من تعليقات عليها وأدخلوا تالميذه

الشافعي. عن املرادي الربيع رواية منها أيدينا بني
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رواها الشافعي كالم من أغلبها أجزاء سبعة يف مجموعة أيدينا بني حال كل عىل
الشافعي، بكالم تلتبس ال حتى وبيَّنها أفرَدها تعليقات بعض فيها وأدخل تلميذه عنه
فعل كما الفقه أبواب عىل بُوِّب وقد األم»؛ «كتاب عليه أطلق الذي هو ذلك ومجموع

قبل. من ذلك إىل أرشنا كما الفقه أصول يف فصول فيه ولكن املوطأ، يف مالك
مذهبني: إىل الشافعي فقه مون يقسَّ والعلماء مرص، يف األبواب هذه أُْمِليَت وقد
كتبه ما فهو الجديد ا وأمَّ العراق، يف به وقال كتبه ما فهو القديم ا فأمَّ وجديد. قديم
قبل، من قالها كان له أقواله بعض عن عدل مرص جاء ملَّا أنه ذلك مرص؛ يف به وقال
الليث تالميذ وسمع حديث من عندهم صح ما وسمع مرص، علماء خالط أنه وسببه
رآها التي تلك تخالف اجتماعية حاالت بعض ورأى وفقهه، آراءه عنه ينقلون سعد بن
املذهب عليه وأطلق أقواله، بعض يف الشافعي فقه من ذلك فغريَّ والعراق؛ الحجاز يف

الجديد.
قوي العبارة، فصيح فيه فهو الشافعي، عن ذكرنا ما لجميع مصداق «األم» ويف
بعض عليه أخذ وإيجازها، القرشية وقوة وفصاحتها، البادية بالغة عبارته تشوب األداء،
الطهور وقول: ملح، بدل مالح وماء عذب، ماء كقوله: غلًطا عدوها أشياء له املتعقبني
من األذنان وليست وقوله: املبالغة، سبيل عىل الطاهر هو الطهور أن مع املطِّهر، هو
أجازها بل أخطاء ليست الحقيقة يف وهي ذلك؛ أمثال إىل فيغسال، بدل فيغسالن الوجه
الشافعي عبارة يف ما أحد ينكر أن يستطيع فليس حال كل وعىل والنحويون. اللغويون

وبالغة. وقوة دقة من
أسلوب تقريبًا كله الكتاب فأسلوب الجدل، يف الشافعي قوة تظهر الكتاب ويف
كذا قائل قال فإن فيجيب: يعرتض ثم عليه، فريدُّ يجادله مجادًال ليفرتض حتى جديل،
ذهبَت فالذي قلت: الكالم، يف يتفرقا لم ما بالخيار املتبايعان «قال بكذا، عليه رددنا
إلخ»، قلت اللسان؟ يحتمله ال وكيف إحالته وما قال: اللسان. يف يجوز ال محال، إليه
بنمط فيه متأثًرا كان مما ْقراطي، السُّ الحوار هذا عىل املواضع من كثري يف يسري وهكذا

«أرأيت».99 من وإكثارهم وحجاجهم العراقيني
من يكثر َقيَّاس وهو بالحديث، االستدالالت من يكثر محدِّث الكتاب يف هو ثم
من واألكثر الحجاز أهل من األكثر قول وهو نأخذ «وبهذا فيقول: القياس، استعمال
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول به أمر بما الكلب يف «وقلنا ويقول: بالبلدان»،100 اآلثار أهل
إىل عليه»،101 قياًسا به فقلنا منها، خري يف يكن لم حاله من رش يف يكن لم إن الخنزير

ذلك. أمثال من كثري
بوقف لذلك مثَّل لوقفية بصيغة يمثِّل أن أراد فإذا أحيانًا باملرصية متأثر هو ثم
األرمني بالطني يُْعَرُف الذي الطني يف ويتكلم مرص،102 من الفسطاط يف املال بيت
الطني بني ويقارن األدوية، يف يدخالن مما وهما البحرية، طني له يَُقال الذي والطني
متى ويبني مرصية) (وهي القراطيس يف ويتكلم الحجاز،103 يف رآه وطني األرمني
شهادته يجوز وَمْن الشعراء، شهادة يف ويتكلم يجوز،104 ال ومتى تسلف أن يجوز
ذلك. أمثال إىل مرص105 يف الشعراء حال من يظهر فيما فيستميل يجوز، ال وَمْن منهم
االجتهاد، يف الشافعي مناحي عىل داللته حيث من كبرية ثروة فالكتاب الجملة وعىل

إلخ. الجديد.. باملذهب القول يف مرص أثر من كان ما وعىل فقهه وعىل

يف بعضهم ونرشوه، مذهبه، وحفظوا له، وتتلمذوا عنه أخذوا أصحاب للشافعي وكان
املرادي. والربيع واملزني البويطي مرص يف أشهرهم ومن مرص؛ يف وبعضهم العراق
صعيد قرى من قرية بويط إىل نسبة والبويطي يحيى، بن يوسف هو فالبويطي
حلقته، رياسة يف الشافعيَّ َخلَف وقد وأعلمهم، الشافعي أصحاب أكَرب وكان مرص،106
كتابه وألَّف الشافعي، مذهب نرشوا كثريون له وتتلمذ مذهبه عىل يفتي حياته يف وكان

الشافعي. كالم فيه اخترص املخترص
ويعاديه، يحسده مرص قايض الحنفي الليث أبي ابن «وكان الرب: عبد ابن قال
من يخرج ولم بغداد، إىل مرص أهل من أخرج َمْن يف القرآن يف املحنة وقت يف فأخرجه

.٣/٣ 100

.٥/١ 101

.٢٨١/٣ 102

.١٠٣/٣ 103

.١٠٩/٣ 104

.٢١٢/٦ 105

الصعيد يف واألخرى أسيوط، بمديرية األوسط الصعيد يف إحداهما بويط: باسم قريتان الصعيد يف 106

هذا. عاملنا ينتسب األخرية وإىل سويف، بني بمديرية األدنى
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القرآن، يف إليه ماُدِعي إىل يجب فلم وُحِبَس بغداد إىل وُحِمَل غريه، الشافعي أصحاب
سنة الصالة قبل الجمعة يوم السجن يف ومات وُحِبَس مخلوق، غري هللا كالم هو وقال

107.«٢٣١
املناظرة عىل الشافعي أصحاب أقدر كان يحيى، بن إسماعيل فهو املزني ا وأمَّ
أقواله، بعض يف الشافعي يخالف كان وقد الدقيقة، املعاني عىل والغوص والجدل

بيشء».108 عندي هذا «ليس مسألة: يف الشافعي كالم يحكي أن بعد فيقول
فشنَّع االضطهاد، من به نجا كالًما فقال القرآن خلق مسألة يف اْمتُِحَن أنه ويظهر
وعظمت منه نفوسهم يف ما زال ثم حلقته، يف الناس قلَّ حتى املرصيني من أعداؤه عليه
الكتب فيه وألَّف الشافعي، فقه ن دوَّ َمْن أكثر وهو الجامع، أكثر أخذت حتى حلقته
األقطار يف ومخترصاته كتبه وانترشت األم، هامش عىل املطبوع املخترص منها الكثرية،

.٢٦٤ سنة مات الشافعي، مذهب فخدمت
وربما بالفسطاط، عمرو بمجسد مؤذنًا فكان مراد، قبيلة موىل املرادي الربيع ا وأمَّ
ثقة ولكنه وغفلة109 صدر سالمة فيه كانت وقيل فهًما، الشافعي تالميذ أبطأ كان
الشافعي فأصحاب املزني رواية مع روايته تعارضت لو حتى يرويه، فيما صادق
األم من املطبوعة والنسخة علمه، من الكثري الشافعي عن حمل وقد روايته، يقدمون

.٢٧٠ مات روايته،
أروى واملرادي وأذكى، وأمهر أفصح واملزني أفقه، البويطي كان فقد الجملة وعىل

فضل. ولكٍل
أصحاب كان كما كثريًا، يخالفونه يكونوا لم الشافعي أصحاب أن يالحظ ومما
تكون تكاد إمامهم الشافعي أصحاب فيها خالف التي فاملسائل يخالفونه، حنيفة أبي
خالفه فقد حنيفة، أبي أصحاب بخالف وهذا أصوله، عىل تخرج منها وكثري معدودة
سببني: إىل — أرى فيما — يرجع وهذا والفروع، األصول يف وزفر ومحمد يوسف أبو
العذر وله أصحابه، ورتَّبه قيَّده وإنما حنيفة، أبو يقيده لم حنيفة أبي مذهب أن األول
الفقه صبغ يف واملبتكر السابق وكان التدوين، عرص قبيل حنيفة أبو أزهر فقد ذلك يف

٦٤ االنتقاء 107
.٢٤٣/١ الشافعية طبقات 108

.١١٢ الرب عبد وابن — ٢٦٠/١ الطبقات 109
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عند املخالفة حل يف أصحابه يجعل وهذا تدوينه، لتالميذه وترك الجديدة، صبغته
أبي مذهب أن الثاني والسبب األصول، عىل وتطبيقها ببعض، بعضها املسائل مقارنة
أصحابه يمنح والرأي الشافعي، مذهب من الرأي إىل أميل — علمنا كما — حنيفة

منهم. قرب وَمْن منحاهم نحا وَمْن الحديث ألصحاب تكون ال حرية

عددناهم الذين عرش الثالثة املذاهب أصحاب ترجمة يف النمط هذا عىل القول بنا ويطول
يمثلون كانوا إذ ذكرنا الذين بهؤالء فنكتفي مستقل، كتاب إىل ذلك ويحتاج قبل،
لهم كان َمْن ببعض خفيًفا إملاًما نلم أن من بأس ال ولكن الترشيع، يف املختلفة املناحي

فمنهم الفقه يف مختلف لون أو كبري أثر
وأصله شيبان من األصل عربي حنبل؛ بن محمد بن أحمد وهو حنبل: بن أحمد
والشام واملدينة ومكة والبرصة الكوفة إىل ورحل ،١٦٤ سنة ببغداد ونشأ ُولَِد مرو، من
يعدونه والشافعية عنه، وأخذ الشافعي صحب وقد الحديث؛ جمع يف والجزيرة واليمن
وُحِبَس، َب فُرضِ القرآن خلق مسألة يف اْمتُِحَن وقد عنه. يستقل الواقع يف ولكنه شافعيًا،
مما ذلك فكان أذى، من لحقه ما عىل وصرب مخلوق، غري القرآن بأن قوله عىل وظل
جاء ا فلمَّ الواثق، خالفة يف ٢٢٠ سنة وجبسه رضبه وكان الناس، نظر يف رفعة زاده
املسألة هذه يف الكالم سيجيء كما القرآن بخلق القول أُلِغي ملَّا عنه أُْفِرَج املتوكل

.٢٤١ سنة بغداد وتويف هللا، شاء إن تفصيًال
فابن الفقهاء؛ من عدِّه يف الخالف ولكن املحدِّثني، كبار من عدَّه يف خالف وال
ال حديث رجل هو إنما يقول وكان الفقهاء، بني الخالف يف مذهبه يعّد لم الطربي جرير
«املعارف» كتابه يف قتيبة ابن يذكره ولم ذلك، أجل من الحنابلة عليه وثارت فقه، رجل
كتابه يف الرب عبد ابن واقترص الفقهاء، يف ال املحدِّثني يف املقديس وذكره الفقهاء، بني
وخاصة غريهم ذلك يف وخالفهم والشافعي، ومالك حنيفة أبي الثالثة، األئمة عىل االنتقاء

املتأخرين.
يلتفت لم صحيًحا حديثًا َوَجد فإذا الحديث، عىل يُبْنَى ما أكثر فقهه أن والواقع
إىل أقربها تخري لهم فتاوى وجد وإذا بها، عمل الصحابة من فتوى وجد وإذا غريه، إىل
يف حنبل ابن عن فرُيَْوى قولني، عىل املسألة يف الصحابة يختلف وأحيانًا والسنة، الكتاب
يستعمل وال القياس، عىل حه رجَّ ضعيًفا أو مرسًال حديثًا وجد وإذا روايتان، املسألة
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ولم أثر،110 فيها ليس مسالة يف الفتوى ويكره القصوى، الرضورة عند إال القياس
مسائل الفقه يف له ُرِوي ما وكل به، خاص نمط عىل الفقه يف كتبًا حنبل ابن يضع

أتباعه. ودوَّنه وبوَّبه املذهب رتَّب وإنما فيها، فأفتى عنها ُسِئَل
حنبل ابن وجدنا ورقيها، ونظمها القانونية النظريات ناحية من نظرنا نحن فإن

الفقه. يف منه الحديث يف أثًرا أكرب
الظاهري؛ بداود املعروف األصبهاني، عيل بن داود الترشيع يف خاص لون له ومَمْن
الشافعي مذهب درس ،٢٧٠ سنة بها وتويف ببغداد ونشأ ،٢٠٠ سنة نحو بالكوفة ُولَِد
كثري وتبعه الظاهرية، بمذهب يُْعَرُف بمذهب استقل ثم مناقبه، يف وألَّضف له ب وتعصَّ

واألندلس. فارس يف خصوًصا الناس من
القرآن يف أن ويرى القياس، ينكر الحنفية، من النقيض موقف الفقه يف وموقفه
ومن والسنة، الكتاب بظاهر يتمسك فهو األحكام؛ لبيان يكفي ما وعموماتهما والحديث
كان ولو إلهي، والدين عقيل، ترشيع بالقياس القول أن ويرى الظاهرية، اسم اشتق هذا
بهما تتقيد أن فوجب والسنة، الكتاب به أتى ما خالف عىل أحكام لجرت بالعقل الدين
فحينئذ علته، فيه وبنُيِّ تحليل أو بتحريم نص ورد إذا القياس نبيح وال بظاهرهما بل
إذا ا أمَّ العلة؛ يف تتحد ولكن عليها ينص لم التي األشياء الحكم يف نرشك أن لنا يجوز
تعاىل فاهلل عليها، يقيس ثم عنده من بها يقول أن للمجتهد فليس العلة، عىل ينص لم
وقد والقياس. الرأي إىل يقل ولم ِهللا﴾ إَِىل َفُحْكُمُه ءٍ َيشْ ِمن ِفيِه اْختََلْفتُْم يقول:﴿وما
املنحى هذا وأداء األحكام، يف خطأ من القياس إليه ألجأهم ما وبنيَّ القياسيني، هاجم

املسائل. من كثري يف األخرى املذاهب مخالفة إىل
منحى أكرب ألن غريهم؛ من أضيق عندهم الترشيع مجال كان فقد الجملة وعىل

أنكروه. وقد القياس هو لالجتهاد
عند فقههما يف وسنتكلم فقه، من والخوارج للشيعة ما إغفاله يسعنا ال مما كذلك

هللا. شاء إن عقائدهما يف الكالم

.١٣٦/٣ املوقعني وأعالم ،٢٦/٣ للحجوي الفقه تاريخ انظر 110
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النتائج نسجل أن املختلفة ومناحيه للترشيع االستعراض هذا بعد فنستطيع وبعُد،
اآلتية:

وأكثر الترشيع يف نشاًطا اإلسالم عصور أكثر نؤرخه الذي العرص هذا كان (١)
املسائل صهر بَب سَّ وخصام وئام من فيه كان ما كل املجتهدين، الفقهاء من عدًدا
يف حريتهم عىل تُْحَجُر وال أحراًرا العلماء وكان وتصفيتها، تجريدها يف والجد الفقهية،
يف يجتهدوا أن فلهم إليها، وما الخالفة مسائل عن بعيدين داموا ما والتفكري االجتهاد
شاءوا، ما القياس أو والسنة الكتاب من األحكام يستنتجوا أن ولهم شاءوا، ما غريها
ل تتعرض ال كما مداه، غاية إىل الرأي فاستعمل نفسه عىل ع وسَّ َمْن ل تتعرض ال
الحكومة تلتزم ولم وحدهما؛ والسنة الكتاب من األحكام فالتزم نفسه عىل ضيَّق َمْن
فرًضا، األمصار عىل تفرضه معينًا مذهبًا وال كلها، الدولة عىل تفرضه بعينه قانونًا
عىل األحكام يف الحرية لهم وتركت االجتهاد، يف مختلفة مناٍح من القضاة اختارت بل
بل مختلفني، مرصين يف مختلفني بحكمني املسألة يف ُحِكَم فربما اجتهادهم، حسب
املقفع، ابن ذكر كما قاضيان، لهما كان إذا واحد بلد يف مختلفني بحكمني ُحِكَم ربما
ا وأمَّ نفسها، عاصمتها يف وال القضاء وتوحيد الخالف حسم يف الحكومة تتدخل ولم

أظهر. الترشيع يف فحريتهم املجتهدين الفقهاء من القضاة عدا َمْن

وأحكام القانونية، املسائل كثرت اجتهادهم، وكثر واملرشعون الفقهاء كثر وكما
وُفِرضت الفروع، ُففرِّعت العرص، هذا قبل عليه كانت ما بها يقاس ال كثرة الجزئيات
األمصار يف والعرف والتقاليد العادات كل وعرضت األحكام، لها ووضع الفروض،
األحكام، لها ورشعوا الفقهاء وواجهها الفقه، عىل ومرص وشام وحجاز عراق يف املختلفة
والقياس، اإلجماع بابي يف وتوسعوا بنص، تصطدم لم إذا عليه هي ما عىل أقروها أو
أحيانًا، عليه هي ما عىل وأقّرَت واملرصية، والشامية العراقية العادات منهما دخلت حتى

اإلسالمي. الفقه من جزءًا وأصبحت اإلسالم أصول خالفت إذا وعدِّلت
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حديث عىل ذلك يف واستندوا الترشيع، أسس من أساًسا العرف جعلوا بأنهم ذلك
بالعرف «الثابت املبسوط: يف وجاء حسن»،111 هللا عند فهو حسنًا املسلمون رآه «ما
الفضة رصف قوم كتعارف عميل عرٌف قسمني: إىل العرف موا وقسَّ بالنص». كالثابت
سماعه عند يتبادر ال بحيث معنى عىل لفظ إطالق كتعارفهم قويل وُعرٌف بالفضة،
بها، العرف لجريان املعامالت من كثريًا فأجازوا الفقهاء، به أخذ املعنيني وكال غريه،
يف العرف جرى ما عىل واأليَْمان والطالق الوقف ألفاظ األحيان من كثري يف وحملوا
ذلك مثال األمصار. يف املستعملة العادات من كثري الباب هذا من الفقه فدخل تفسريها؛
الفالني، اليشء يل اصنع الصنائع أهل من لرجل شخص يقول أن وهو «االستصناع»
يف النص ورود مع به العرف لجريان الحنفية أجازه فقد كذا، قدره بثمن ويصفه،
أن بلخ مشايخ وأجاز بالعرف، النص فخصصوا اإلنسان، عند ليس ما بيع عن النهي
لتعامل صحيحة إجارة هذه إن وقالوا بالثلث، ينسجه أن عىل غزًال للحائك الرجل يدفع
من كثري إىل األثر»،112 به ويُخص القياس به يرتك حجة «والتعامل بها بلدهم أهل
تختلف األحكام من كثريًا «ألن الناس عادات معرفة املجتهد يف اشرتطوا وقد ذلك، أمثال
بن محمد أن املناقب يف الَكْرَدِري روى ما ذلك ومن العرف» لتغري الزمان باختالف
بينهم». فيما يديرونها وما معاملتهم عن ويسأل الصباغني إىل يذهب «كان الحسن
يف العرف اختالف سببه كان مما األئمة بني الخالف بمسائل مملوءة الفقه وكتب
طريق — الطريق هذا من أنه هنا أذكره أن أريد الذي وكل زمانهم؛ أو األئمة أمصار
مرص كل أئمة وكان الفقه، يف ن وُدوِّ األمم عادات من كثري دخل — والعادات العرف
منها يخالف لم فما اإلسالم قواعد عىل فيعرضونها عادات من عندهم ما يستعرضون
ذلك أمثلة ومن رأيت. كما النص ويخصصون يجيزونه أحيانًا بل أجازوه، رصيًحا نًصا
ألن يخرج؛ لم وبعضها خرج قد بعضها كان إذا البستان ثمار بيع بعضهم إجازة أيًضا
تعاملوا فإنهم الناس، لتعامل ذلك «أستحسن األئمة: شمس وقال بذلك، جرى العرف
عاداتهم من الناس نزع ويف ظاهرة، عادة ذلك يف ولهم الصفة، بهذه الَكْرم ثمار بيع

البحث طول بعد ضعيف بسند وال أصًال الحديث كتب من يشء يف مرفوًعا أجده «لم العالئي: قال 111

يف أحمد اإلمام أخرجه عليه، موقوًفا مسعود بن هللا عبد قول من هو وإنما والسؤال، الكشف وكثرة
مسنده.
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نُِهي ما وهو عنده، ليس ما اإلنسان بيع أنه عليه ينطبق أيًضا هذا أن مع حرج»،113
بالعرف. أيًضا النص فخصصوا كلها، موجودة ليست تتالحق التي الثمار ألن عنه؛
املنفصل الّسلم إن فقالوا بلد، كل بعرف يدخل ال وما تبًعا املبيع يف يدخل فيما وأفتوا
البالد يدخل وال به، إال بها ينتفع ال طبقات بيوتهم ألن القاهرة يف البيت بعيد يف يدخل

إلخ. واحدة طبقة بيوتها التي
عىل ألفاظها وداللة لغتها، ويف ورشائها بيعها يف وعادات عرف أمة لكل كان وقد
املؤجر العرش يدفع هل األرايض ويف يكون، ال وما جهاًزا يكون وما الزواج ويف معانيها،
من وكانت الفقه يف فأدخلوها األئمة عىل عرضت العادات هذه وكل إلخ، املستأجر أو
نص فيها يرد فلم ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد يف تعرف لم األمم عادات من كثريًا ألن مصادره، أكرب
باألمر ليس أجياًال عليها جروا التي عاداتهم عن الناس ورجوع سنة، وال كتاب من
من سببًا هذا وكان إسالمية، وعدُّوها وأقروها منها الكثري الفقهاء أجاز لذلك الهني؛

الفقه. تضخم أسباب

بل مذاهب، إىل ينحازون ال العرص أول ويف العرص، هذا قبل املسلمون كان (٢)
األحكام تعرُّف يف لنفسه ويجتهد يدرس فهو مجتهد عالم ا أمَّ رجلني، أحد املسلم
َمْن فيها استفتى مسالة له عرضت إذا عامي شبه أو عامي ا وأمَّ لتالميذه، ذلك ويعلِّم
مختلفون، كثريون واملجتهدون يفتيه، بما فيعمل كان َمْن كائنًا املجتهدين من صادفه
كثرية، تبلورها مع ولكنها تتبلور، املذاهب رأينا العبايس العرص يف الزمن تقدم ا فلمَّ
الناس ورأينا مذهب، كل يف توضع الكتب ورأينا يزيد، أو مذهبًا عرش ثالثة منها اشتهر
أصحابها، فيفنى االنقراض لها يقدر املذاهب بعض رأينا ثم املذاهب، هذه إىل ينحازون
واملذاهب هذا عرصنا بعد يصبح حتى والنماء، البقاء له يقدر وبعضها أتباعها، يقل أو
بالناس وإذا والخوارج، الشيعة عدا هذا وحنبيل، وشافعي ومالكي حنفي فقط أربعة
مذهب كل فيسود املذاهب، هذه البالد وتنقسم غريها، إىل ال املذاهب هذه إىل ينحازون
لعامي عرض وإذا حينه)، يف بيانه سيأتي (كما األخرى املذاهب بجانبه وتقل قطًرا،
والحج، والصيام والزكاة الصالة يف عليه وتعبََّد غالبًا، مذهبه علماء فيه استفتى أمر

إمامه. مذهب عىل والطالق الزواج يف وسار
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من الفقهاء إىل ونظرنا القياس، ومدرسة الرأي مدرسة بني كان ما تتبعنا إذا (٣)
وجدنا ذلك، يف درجتهم تبني قائمة لهم نضع أن وأردنا الرأي، يف حريتهم مقدار حيث
تروون ألنكم قالوا: بالقرآن، واالكتفاء بالحديث العمل عدم رأت طائفة القائمة أول أن
منها نقبل فلسنا النسيان، أو للخطأ عرضة وهو إال أحد وليس آخر، رجل عن الحديث
حرف يف الشك أحًدا يسع ال الذي هللا كتاب إال نقبل وال للوهم، عرضة كانت إذ شيئًا
لم ما قالوا: قسم قسمني، انقسموا أنهم عنهم األم يف الشافعي حكى وقد منه،114
فيه كان إذا الحديث يقبل قالوا: وقسم فرض، فيه أحد عىل فليس هللا كتاب فيه يكن

قرآن.115

نلتزم أن مذهبهم كان إذا الحرية قائمة أعىل يف يوضعوا أن يصح القوم هؤالء ومثل
من األقرب هو وهذا والعدالة، بالرأي فيه فنعمل عداه ما ا أمَّ القرآن، يف جاء ما فقط
إال نعمل ال قالوا إن الظاهرية بعد حتى القائمة أسفل يف يوضعوا أن يصح كما قولهم،
فإن مذهبهم اتجاه يعني رصيًحا نًصا نجد لم أنا له يؤسف ومما هللا، كتاب يف ورد بما
ال ألنهم حرية الفقهاء أكثر — شك غري من — كانوا األول االتجاه إىل ذهبوا قد كانوا
الرأي استعمال يف أحرار فهم ذلك عدا ما ا أمَّ أحكام، من الكتاب يف ورد ما إال يلتزمون
قواعده له ووضع الرأي هذا إىل دعا زعيًما لذلك نعلم ال أنا له يؤسف مما أنه كما فيه؛

املذهب. هذا ذهب َمْن اسم األم يف الشافعي يسمَّ لم بل عليه، ع وفرَّ وأصوله
الحديث قيَّد فقد حنيفة؛ أبي مذهب — فرسنا كما مذهبهم كان إن — هؤالء ييل
دائرة وقلَّل الحديث ع وسَّ فقد الشافعي ثم القياس، ع ووسَّ دائرته وضيَّق به يُْعَمُل الذي
فقد حنبل بن أحمد ثم الشافعي، ع توسَّ كما القياس يف يتوسع فلم مالك ثم القياس،
ثم الضعيف، الحديث عليه ل وفضَّ القصوى، الرضورة عند إال القياس استعمال أبى

العلة. عىل فيه نص ما إال القياس أنكر فقد الظاهري داود
أبي مذهب فيها يسبح كان التي الحرية دائرة أن يرى اآلراء هذه يستعرض والذي
عوامل من كانا ومحمد يوسف كأبي أنفسهم تالميذه أن حتى الضيق، يف أخذت حنيفة
حنيفة أبي مذهب به عدَّال كثريًا حديثًا الحجاز مدرسة من أخذا فقد التضييق؛ هذا

بعدها. وما ٢٥٠/٧ األم يف املذهب هذا حكاية انظر 114
.٢٥٢/٧ 115
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الرأي ناحية من األخرى املذاهب يف حنيفة أبي مذهب أثر ولنئ شيخهما، به وخالفا
فكَّر ولو وأكثر. أقوى حنيفة أبي مذهب يف الحديث مدرسة تأثري كان فقد والقياس،
الحديث مذهب عىل وسيادته حنيفة أبي مذهب غلبة توقع ربما العرص ذلك يف مفكر
عاًما خمسني نحو االعتزال مذهب ولغلبة اليشء، بعض له العباسية الحكومة لتأييد
العقليني، والتقبيح بالتحسني القائل هو االعتزال ومذهب املتوكل، خالفة ببدء ختمت
كانت هذا كل مع ولكن الفكرية، الحرية إىل أدعى وهي العراق يف الفلسفة ولظهور
املحدِّثني قوة أن — يظهر ما عىل — هذا يف والسبب الحديث، ملدرسة الفقه يف الغلبة
كانتا الفلسفة وحركة االعتزال حركة وأن أنرص، لهم كان املسلمني وجمهور أكرب كانت
ولذلك جمهوره؛ ال الشعب أرستقراطية الغالب يف يعتنقهما أرستقراطيتني حركتني
جمهور ورفع الشعب، من عنيًفا هجوًما املعتزلة به قال الذي القرآن بخلق القول هوجم
سبيله يف العذاب ويتحملون به القول من ويتحرجون وجهه يف يقفون الذين الناس
كثريًا ينفع ولم الشعب، من الفلسفة هوجمت وكذلك عليه، قىض أن إىل عليا درجة إىل
مصدره التأييد هذا أكرب ألن اليشء؛ بعض حنيفة أبي مذهب العباسية الحكومة تأييد
عوامل من كان رأينا كما نفسه يوسف وأبو القضاة، رأس عىل يوسف أبي وجود
والقياس الرأي دائرة ضاقت كله لهذا وتعديله. حنيفة أبي فقه يف الكثري الحديث إدخال
كثريًا نشاًطا نشطوا قد املحدِّثني أن أيًضا ذلك إىل يضاف الحديث، دائرة واتسعت
وضعيفها، صحيحها املختلفة األمصار يف املتفرقة األحاديث فجمعوا العرص، هذا يف
وأمام األحاديث هذه أمام الفقهاء فاضطر باألحكام؛ تتعلق األحاديث هذه من وكثري
الحنفية كتب حتى الفقه كتب نرى ولهذا للحديث، أنفسهم يخضعوا أن املحدِّثني قوة
بني الفروق أن ونرى ضعيًفا، بعضها كان وإن بالحديث، األحكام أكثر عىل تستدل
كالتي فروق ومالك والشافعي حنيفة أبي تالميذ بني تعد فلم قّلَت، املختلفة املدارس
الترشيع منحى أن وهلة ألوَّل الظان ليظن حتى أنفسهما، حنيفة وأبي مالك بني كانت
أظهره وإنما املدارس، هذه تأسيس عند صحيًحا ذلك يكن ولم واحد، الجمهور عند

الحديث». رجال «غلبة هو واحد: يشء املظهر بهذا
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السادس الفصل

واألدبوالنحو اللغة

قبائل، يعيشون — أسلفنا كما — وكانوا حولها، وما الجزيرة يسكنون العرب كان
لغتها. يف تختلف القبائل هذه وكانت

القمح، تستعمل وقبيلة الُربَّ، تستعمل فقبيلة كلمات، خالف يكون قد الخالف وهذا
وهكذا. «امَلِلك» العدنانيون فيه يستعمل ِلَما «اَلقيْل» كلمة تستعمل وِحْمرَي

الوثب، كمادة مختلفة، معاٍن يف تستعملها القبائل ولكن واحدة الكلمة تكون وقد
مضاًدا استعماًال يستعملونها واليمانيون َظفر َ معنى يف يستعملونها فالحجازيون
رسول قدم الطفيل بن عامر أن «َمْوأََلة» عن ُرِوي ما ذلك ومن اقعد، أي ثب فيقولون
وهم حمري، بلغة الفراش والوثاب عليها، وأجلسه له فرشها يريد وسادة، فوثبه ملسو هيلع هللا ىلص هللا
حجازيًا أن ويروون — يغزو وال الجلوس، يطيل أنه يريدون — موثبْان امَلِلك يسمون
«َمْن ذاك: إذ امللك فقال اقعد، امللك يريد كان وإنما فقفز، بثِيِْب حمريي ملك خاطبه

الحمريية».1 فليتعلم ظفار دخل من أي يمنية، مدينة وظفار َحّمر»؛ َظَفاِر دخل
املضارعة حرف تفتح كقريش القبائل فبعض الحركات، يف االختالف يكون وقد

ِنستعني. فتقول: تكرسها، كأسد وبعضها «نَْستعني» فيقولون:
وبعضها أولئك تقول: القبائل فبعض االختالفات، من عديدة أنواع هناك وكذلك
يقول: وبعضهم استََحيُْت يقول: وبعضهم استحيَيُْت، يقول: وبعضهم أالِلَك؛ تقول
ونحوهما، وَرَمى َقَىض يف يَميل وبعضهم مْستهُزون؛ يقول: وبعضهم مستهِزئون،
وبعضهم قائًما؛ زيد ما وبعضهم قائم، زيد ما يقولون: وبعضهم يُميل؛ ال وبعضهم
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يقول: وبعضهم إلينا؛ هلم واملثنى واملفرد للجمع يقول وبعضهم إلينا، وا هلمَّ يقولون:
النخل، وهذه البقر هذه يقول: وبعضهم «صاقعة»؛ فيها: يقول وبعضهم «صاعقة»،

ذلك. أمثال من كثري إىل النخل. وهذا البقر هذا يقول: وبعضهم
يف العدنانية القبائل بني كالخالف ويشتد، يعظم قد القبائل بني الخالف وهذا
أبو قال حتى والرتاكيب املفردات يف يختلفون كانوا فقد اليمن؛ يف والقحطانية الحجاز
وقال بعربيتنا». عربيتهم وال بلساننا اليمن وأقايص حمري لسان «ما العالء: بن عمرو
عىل يوًما دخلت … نزار ابني لغة عن ونحوها حمري لغة بُْعد يف نشك «لسنا جني: ابن
فيما تقول فما قال: ذلك؟ وما قلت: أطلبك، أنا أنت؟ أين يل: فقال هللا رحمه عيلّ أبي
من هو فقال: منه، بطائل نَحل فلم مًعا فخضنا َحْوِربت2؟ من العرب) (عن عنهم جاء
يكون وقد ألمثلتهم»،3 مخالفا يجيء أن ينكر فال نزار، ابني للغة ومخالٌف اليمن لغة

واحد. أصل من متجاورتني قبيلتني بني كالخالف يسريًا االختالف
جسب تليت فإنها القرآن، يف القراءات اختالف منها نتائج: الخالف لهذا كان
سبع عىل القرآن «نزل قال: عباس ابن عن ُرِوي ولهجاتهم. لغاتهم العرب اختالف
وهم هوازن، عليها لهم يقال الذين وهم هوازن، من العجز بلغة خمس منها لغات،
وثقيف»،4 معاوية، بن ونرص بكر، بن وجشم بكر، بن سعد منها أربع، أو قبائل خمس
قبائل لغات بعض تمثِّل أنها ناحية الناحية؛ هذه من دراستها يمكن القرآن فقراءات

ولهجاتها. العرب
فإحدى العربية، اللغة يف املرتادفات كثرة يف األسباب أهم أيًضا االختالف هذا وكان
ذلك عىل أدلة وردت وقد آخر، اسًما أخرى قبيلة وتضع ليشء، اسًما تضع القبائل

اليمن. بلغة امِلْربَت اسمه كَّر السَّ إن — مثًال — فقالوا:
وللسيف اسًما، ثمانني للعسل إن فقالوا: غريبة، كثرة املرتادفات كثرت ولهذا
له فيما املسلوف، «الروض اه سمَّ كتابًا القاموس صاحب ألَّف حتى اسًما، خمسني
الشعراء مكَّنت فقد ومضار؛ فوائد املرتادفات هذه لكثرة وكان ألوف»،5 إىل اسمان

غريب. فإنه وزنها يف البحث عيل أبو ويريد اهـ، له نظري وال مرضع اسم حوريت القاموس: يف قال 2

.٣٩٢/١ جني البن الخصائص 3
.١٠٤/١ املزهر 4
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والنحو واألدب اللغة

ذلك كان وما والقافية، الرِويَّ التزام مع الطويلة قصائدهم عليها ينظموا أن من
فقد الفصحاء، وفصاحة الُكتَّاب لبالغة جيدة أداة كانت أنها كما املرتادفات؛ لوال يسهل
أحيانًا، والرتصيع أحيانًا السجع يناسب ما املرتادفة األلفاظ من يتخريوا أن استطاعوا
املواقف ألْلني الكلمات وأْلني املواقف، ألقوى الكلمات أقوى يتخريوا أن استطاعوا كما
بها اإلملام وجعلت الحد، فوق ضخامة اللغة مت ضخَّ أخرى ناحية من ولكنها وهكذا؛
نجد ال ومدلوالت ملعاٍن نحتاجه الذي املكان الكثرية املرتادفات زحمت وحتى مستحيًال،
إال الواحد اليشء عىل للداللة لها فليس عذرها، قبيلة لكل كان وقد واحدة؛ كلمة لها
لكل الكلمات كل جمعوا للغة الجامعون جاء ا فلمَّ أغراضها، بها تؤدي كلمتان أو كلمة

كالهزال. رضر التضخم ويف الستعمالها، إلينا وقدموا أكثرها أو القبائل

بأنه بعضها اشتهر فقد الفصاحة، من واحدة درجة يف العربية القبائل هذه تكن لم
القبائل بعض سلمت فقد السالمة، من واحدة درجة يف تكن ولم بعض، من أفصح
يروون العلماء جاء ملَّا ولذلك والفساد؛ االختالط عن مكانها لبعد عربيتها عىل وحافظت
لغة تكون تكاد ألنها حمري؛ لغة فاستبعدوا بعض، عىل بعًضا لوا وفضَّ تحرََّوا، اللغة
الفرس وخالطوا اليهود وخالطوا الحبشة خالطوا وألنهم مرض، للغة مخالفة وحدها
ملرص ملجاورتهم التخوم تسكن كانت التي القبائل عن يأخذوا ولم لغتهم، فتأّشبَت
ولم وتغلب، وغسان وقضاعة وجذام لخم عن يأخذوا لم ولهذا والهند؛ وفارس والشام
اليمن تجار ملخالطتهم الطائف وأهل وثقيف اليمامة وسكان حنيفة بني عن يأخذوا

لغتهم. لفساد الحرضيني عن يأخذوا ولم عندهم، املقيمني
اللسان أُِخذَ وعنهم أُْقتُِدي، وبهم العربية اللغة لت نُِقَ عنهم الذين «إن وقالوا:
وبعض كنانة وبعض هذيل، ثم وأسد وتميم قيس هم: العرب قبائل بني من العربي
«أفصح العالء: بن عمرو أبو وقال قبائلهم»،6 سائر من غريهم عن يؤخذ ولم الطائيني،
يختارون كانوا أنهم من ذكرت ما هذا يف والسبب تميم».7 وسفىل هوازن عليا العرب
جني ابن عقد وقد بغريهم، اختالطهم يفسدها ولم عربيتهم، عىل بقوا ما العرب من

و١٠٥. ١٠٤/١ املزهر انظر 6
وجشم، صعصعة، ابن وعامر مكة، قرب الطائف يف ثقيف فروعها: أشهر كبرية، مرضية قبيلة هوازن 7

ويف نجد جنوبي يف — منترشين وكانوا وهالل؛ ملسو هيلع هللا ىلص النبي مرضعة حليمة منها التي — بكر بن وسعد
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ما ذلك علة «إن وقال: الوبر» أهل عن أخذ كما املدر أهل عن األخذ ترك «يف بابًا
أهل أن علم ولو والخطل، والفساد االختالل من املدر وأهل الحارضة للغات َعرض
عنهم األخذ لوجب للغتهم الفساد من يشء يتعرض ولم فصاحتهم، عىل باقون مدينة
من املدر أهل لغة يف شاع ما الوبر أهل يف فشا لو وكذلك الوبر، أهل عن يؤخذ كما
لغتها، رفض لوجب وانتشارها، الفصاحة عادة وانتقاص وخبالها، األلسنة اضطراب

عنها».8 يرد ما تََلقي وترك
والرواة العرب بكالم علماؤنا «أجمع وقالوا: العرب، أفصح قريًشا عدُّوا وقد هذا
وأصفاهم ألسنة، العرب أفصح قريًشا أن ومحالهم وأيامهم بلغاتهم والعلماء ألشعارهم،

لغة».
من وهم حولها وما مكة تسكن كانت قريًشا ألن القول؛ هذا يف بعضهم شك وقد
من اليمن عىل عيب مما هذا وكان اللغة، تفسد والتجارة تجار، وقريش املدر، أهل
فيهم، واْسُرتِضع هوازن بن بكر بن سعد بني يف نشأ هللا رسول وألن لغتهم؛ ناحية
إىل يُْرَسل كان ملسو هيلع هللا ىلص محمد عهد يف قريش غلمان من كثريًا وأن منهم، الفصاحة فتعلََّم
إلعالء موضوع الرأي هذا أن ظنوا هذا أجل ومن والفصاحة، اللغة لتعلُّم سعد بني

منهم.9 هللا رسول ألن اللغة؛ يف قريش شأن
وأن الفصاحة، غري أمر فيها الدخيل دخول من اللغة سالمة أن يل يظهر والذي
عن وأبعد وبر، أهل ألنهم قريش يف هي مما خريًا سعد بني يف كانت اللغة سالمة
منهم وكثري مدر، أهل فهم قريش ذلك من العكس وعىل بالناس، االختالط وعن التجارة
ناحية من فهم لغتهم، ويسمع أهلها، مع ويتاجر وغريهما ومرص الشام إىل يرحل كان
من ولكنهم األخرى، األمم خالط مَمْن غريهم عىل انطبق ما عليهم ينطبق اللغة سالمة

مكة. من قريبًا الحجاز رشقي
عىل هناك من دائرة نجد بأرض منازلهم «كانت خلدون: ابن قال أيًضا، مرضية فقبيلة تميم ا وأمَّ
أوس الجاهلية ففي كثريون شعراء منهم وكان الكوفة» أرض من العذيب إىل وامتدت واليمامة البرصة
املشهوران: والراجزان والفرزدق، جرير اإلسالم ويف الطبيب؛ بن وعيدة جندل، بن وسالمة حجر، بن

رؤبة. وابنه العجاج
.٤٠٥/١ الخصائص 8

.«Lane «لني قاموس مقدمة انظر 9
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اشتهروا وقد نفوسهم، يف عما التعبري قوة بالفصاحة وأعني فصحاء، الفصاحة ناحية
ألسنتهم، رقة من عنهم ُحِكي ما الفصاحة هذه إىل يضاف اإلسالم، يف أيًضا بذلك
وا تخريَّ للحج أو لألسواق العرب من الوفود أتتهم إذا فكانوا لأللفاظ، اختيارهم وحسن
أول يف الفارابي ذكره ما هذا يف تعبري أدق كان وربما ولغاتهم، وأشعارهم كالمهم من
لألفصح انتقاءً العرب أجود قريش «كانت قال: إذ والحروف، باأللفاظ ى املسمَّ كتابه
يف عما إبانة وأبينها مسموًعا، وأحسنها النطق، عند اللسان عىل وأسهلها األلفاظ، من
ُجِمَع وقد اللغة، بسالمة سعد بنو امتازت فقد بالفصاحة قريش امتازت فإذا النفس»10
يف نشأت وأني قريش، من أني بيد العرب أفصح «أنا الحديث: ففي األمران، ملسو هيلع هللا ىلص للنبي

بكر». بن سعد بني
وخاصة حولها! وبما حولها بَمْن االتصال قليلة اإلسالم قبل العرب جزيرة كانت
اللغة يف آثار لذلك كان الفتوح، ُوفِتَحت اإلسالم جاء ا فلمَّ الجزيرة، أواسط سكان
والعراق والشام مرص يف املفتوحة، البالد يف العربية اللغة انترشت ناحية: فمن متعاكسة،
ما غلبت حتى فشيئًا شيئًا العربية يتكلمون األمصار هذه أهل وأخذ والسند، وفارس
الجزيرة. عرب من بها يتكلم كان َمْن أضعاف بها املتكلمني من اللغة فكسبت عداها،
لم بكلمات العربية اللغة غذَّى األمصار هذه من مٍرص كل أن أيًضا واستفادت
للعرب يكن لم مما ذلك ونحو ومالبسه وحيواناته مرص كل فنباتات تعرفها، تكن
قد العرب إن نعم ألحكامها، وأخضعوه لغتهم، يف وأدخلوه العرب أخذه قد علم به
امللوك، ملك أي «شهنشاه» كلمة: األعىش فاستعمل الجاهلية، يف حتى التعريب إىل لجأوا
الرياش يجلبون منهم التجار وكان املرآة، وهي َجنَْجل» «السَّ القيس: امرؤ واستعمل

معها. أسماءها ويجلبون املاعون، وأنواع البقول، وصنوف والثياب، واألثاث
إلخ. وسلسبيل ني وِسجَّ وِسِجّل زنجبيل مثل: معرَّبة كلمات فاستعمل القرآن وجاء
عليك فإنما توليَْت «فإن ملسو هيلع هللا ىلص: كقوله كذلك ُعرِّبت أجنبية كلمات بعض الحديث يف وجاء
الحارث. أو الفالح وهو األكار، الشام أهل لغة يف واألرَّيُس واألِريُس األِريِسني» إثم
نباتاتها أسماء الفرس من الفاتحون العرب فأخذ والفتح، اإلسالم بعد ذلك كثر ولكن
جاموس الحيوان: فمن ومرص، والشام العراق يف كذلك وفعلوا إلخ؛ وماعونها وحيوانها،
ونرجس ولوز وجوز وخوخ وكمثرى فلفل النباتات: ومن إلخ، وفيل وبرذون وبط

.١٠٤/١ املزهر 10
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وعنرب مسك الطِّيب: ومن إلخ، ومصطكا قرفة العقاقري: ومن إلخ، وياسمني وورد
املأكول: ومن وخز، وإبراسيم وديباج وكرباس ورسوال قميص اللباس ومن وصندل،
األحجار: ومن إلخ، وجص وزئبق رصاص املعادن: ومن إلخ، وسكر وسميذ فالوذج
وبربط وناي وقانون وبركار منجنيق واألدوات: اآلالت ومن إلخ، وفريوز وياقوت زمرد
يف أُلِّفت وقد يحىص، وال يعد ال مما إلخ ولجام وفنجان وكوز وطبق وطست وقمقم
اللغات يف مهرة يكونوا لم اللغة دوَّنوا الذين العربية اللغة وعلماء الكثرية، الكتب ذلك
كمنرب كثرية، لغات من مشتقة أنها مع األصل عربية الكلمات من كثريًا فعدُّوا املختلفة
اللغة وعلماء مجلس، أو كريس بمعنى ومرب من الغالب يف الحبشية من مأخوذة فإنها
معناها الحبشة ويف النافقاء، من إنه قالوا وكالنفاق ارتفع، بمعنى نرب من إنها يقولون
وكنبي مصباح، بمعنى الهريوغليفية اللغة يف َخبَس فإنها وكقبس الدين، يف البدعة

األرسة.11 رئيس الهريوغليفية يف معناه
عن معرب كدينار أوزانهم، من وزن إىل روها حوَّ كلمة عرَّبوا إذا كانوا ما وكثريًا
وزن. لها يكن لم ولو تغيري غري من وزنها عىل يبقونها وقد ،denarius يوس دينار
ومع تغيريًا، عليها يدخلون وقد وابريسم، شطرنج وآجر وإبراهيم كخراسان لغتهم يف

شاه. شاهان معرَّب كشهنشاه أوزانهم مع تتفق ال التغيري هذا
العرب تتكلم أن «التعريب الجوهري: فقال ذلك يف العربية علماء اختلف وقد
فتح إن الغواص: درة يف فقال ذلك، يف الحريري وتبعه وأسلوبها»، نهجها عىل بالكلمة
ويريان وجْرَدْحل، ِقْرَطْعب وزن عىل لتصري كرسها والصواب خطأ شطرنج من الشني
تبقى بل عربية تكن لم وآجر كخراسان لغتهم وزن عىل ال بكلمة العرب نطقت إذا أنه

أعجمية.
بالكلمة العرب تتكلم أن التعريب أن إىل ذهبوا فقد اللغة، أهل وجمهور سيبويه ا أمَّ

كلماتها. وزن عىل تكن لم ولو مطلًقا، األعجمية
عليها فتتوارد اللغة، لقوانني أخضعوها لغتهم إىل كلمة حوُّلوا إذا العرب وكان
ويشتق ُوترصف وتجمع، وتثنى إليها، ويضاف وتضاف بأل وتعرَّف اإلعراب، عالمات
ومطرَّز، مطرَّز وهو تطريًزا طرَّز طراز: ويف وتزندق، زندق زنديق: يف فقالوا منها.

للمغربي. والتعريب واالشتقاق لالمانس، الفروق وكتاب اللغة»، «فلسفة كتاب زيدان جورجي انظر 11

578



والنحو واألدب اللغة

واملصدر ملجم، وهو ألجم لجام: ويف نَْوَرَز، نوروز: ومن تدوينًا، ن ودوٍّ ديوان: ومن
باملنجنيق. َجنَّقونا وقالوا: كالدراهم صارت أي الخبّاَزي، درَهَمت وقالوا: إلجام،

غري يد يف حتى ذلك وكان العبايس، العرص يف تعريبهم عىل املعرَّبون واستمر
وفيج (الزبل) وِرسِجني البزاة) (مربى البازيار عرَّب ودمنة كليلة يف املقفع فابن العرب،

الرمي). يحسن ملن أسوار (جمع وأساورة السلطان) (رسول
وهو ُكربُج) (جمع كالكرابج كتبه يف أعجمية كلمات بعض عرَّب والجاحظ
أمراض أسماء من أعجمية كلمات استعملوا تعريبهم يف النساطرة والنصارى الحانوت؛

ونحوها. وعالج ونباتات
وهو آخر سبب إليه يضاف العربية، اللغة نمو أسباب من كبريًا سببًا هذا وكان
كمؤمن كثرية لكلمات جديدة معاني اللغة يف أدخل فاإلسالم الكلمات، مدلول تغريُّ
يف غريه الجاهلية يف الكلمات هذه فمدلول وسجود، وركوع وزكاة، وصالة ومسلم،
بأشكال والسكنات الحركات مدلولها أصبح الدعاء مدلولها كان التي فالصالة اإلسالم،
معينة حال يف املال إخراج مدلولها فأصبح النماء، مدلولها كان الزكاة وكذلك خاصة،

وهكذا. خاص نحو وعىل
واستُْعِملت خاصة، معاٍن لها إلخ، وخوارج ومرجئة كمعتزلة مختلفة مذاهب وجدَّت
كان قد والوزير. والكاتب والديوان، كالحاجب، الزمن مع دارت استعماالت كلمات
كلمة وكانت خاص؛ معنى يف فاستعمل ومعني، نارص كل عىل — مثًال — الوزير يطلق
الذي املكان يف استعمل ثم مثًال، الجند أسماء فيه يكتب الذي الدفرت عىل تطلق الديوان
ربيعة أبي بن عمر ديوان فقالوا: الشاعر، أبيات مجموعة يف استعملوه ثم فيه، يحفظ

وهكذا.
فقد تُْستَْعَمُل، تكن لم خاصة معاٍن يف كلمات استعمال يف سببًا األحداث وكانت
— العطية بمعنى الجائزة كلمة أن اللغة أهل بعض «ذكر الجمهرة: يف دريد ابن قال
العدو، واقف الجيوش أمراء من أمريًا أن وأصلها إسالمية، كلمة — جوائز والجمع
النهر يعرب الرجل فكان وكذا، كذا فله النهر هذا جاز َمْن فقال: نهر، وبينهم وبينه

لذلك». جوائز يت فُسمَّ جائزة؛ فالن أخذ فيقال: ماًال، فيأخذ
كلمات من أكثرها أخذوا خاصة، مصطلحات العلماء لها فوضع العلوم وجاءت
والنحو، واملديد، والبسيط، الطويل، والبحر فالعروض، مدلولها، روا وحوَّ األصل عربية
والقياس، الفقه، وأصول واملحمول واملوضوع، والقضية، واملنطق، واملفعول، والفاعل،
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بها األولني للعرب يكن لم ومعاجمها اللغة يف دخلت معاٍن هذه كل إلخ، واالستحسان
علم.

وسعتها، اللغة انتشار يف سببًا حضارة من تبعهما وما والفتح اإلسالم كان وهكذا
أنتجت والحضارة والفتح اإلسالم أن وهو إغفالها، يصح ال أخرى ناحية هناك ولكن
اإلسالم فحارضة لألعاجم، مرتاًدا أصبحت العرب جزيرة أن ذلك من خطرها؛ لها أشياء
الناس فكان مكة، الحج يف كلهم املسلمني ومقصد املدينة، هي الراشدين الخلفاء عهد يف
أحيانًا، الخالفة حارضة يف مصالحهم ولقضاء أحيانًا، للحج أفواًجا يأتون األعاجم من
وغريه، الحجاز يف سادتهم مع سكنوا كثريًا رقيًقا ملكوا قد الفتح بحكم الجزيرة وعرب
من فتطرق املساجد؛ ويف املناسك ويف األسواق ويف البيوت يف بالعرب العجم فاختلط
يف يدب الفساد فأخذ سليقة، عن العربية يتكلمون وكانوا العرب، لسان يف الخلل ذلك
القبط، مرص عرب خالط األخرى، األمصار حال كان وكذلك اللحن؛ وظهر السليقة تلك
أيًضا، إليهم اللحن فدُّب وهكذا، والنبط الفرس العراق وعرب الشاميني، الشام وعرب
أصعب من يجعلها وهذا ُمْعَربة، لغة العربية اللغة أن اللحن هذا عىل ساعد مما وكان
يف لحن رجًال أن رووا حتى قديًما، اللحن هذا وكان إليها، يرسع الفساد ويجعل اللغات
إىل كتب األشعري موىس ألبي كاتبًا أن ورووا أخاكم؛ أرشدوا فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي حرضة
سوًطا؛ كاتبك رضبت ا َلمَّ عليك عزمت موىس: أبي إىل عمر فكتب موىس» أبو «ِمن عمر:
فقال البادية، إىل اللحن هذا ورسى اللحن. عىل بنيه يرضب كان عمر ابن أن ورووا
وقاص أبي بن سعد بن محمد ولحن عصاتي، هذا بالبادية ُسمع لحن أول الجاحظ:
أحيانًا يلحن يوسف بن الحجاج وكان حلقي؛ يف حرارتها ألجد إني حسن: فقال لحنة،

االختالط.12 لكثرة كان مما أكثر العبايس العرص يف اللحن وفشا
اللغة. علم وكان النحو فكان العربية، لحفظ قواعد وضع عىل العلماء حمل هذا كل

الصحابة وفتاوى الحديث إىل والفقهاء يجمعونه، الحديث إىل املحدِّثون اتجه كما
التي الكلمات جمع مهمتهم وكانت يجمعونها، اللغة إىل قوم اتجه يدوِّنونها، والتابعني
يسمعون وصحفهم بمدادهم البادية إىل العلماء فرحل معانيها، وتحديد العرب بها نطق
العلماء هؤالء عىل يؤخذ ولكن عنهم؛13 ليؤخذ الحرض إىل البادية عرب ورحل ويكتبون،

بعدها. وما ٢٩٤/١ اإلسالم ضحى يف العبايس العرص يف اللحن انظر 12
بعدها. وما ٢٩٧/١ اإلسالم ضحى انظر 13
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اختالف مع وحدة العربية اللغة اعتربوا أنهم اللغة ودوَّنوا إليهم وٌرِحل رحلوا الذين
وأي سريه، خطة العلماء من الراحل لنا يرسم فلم ولهجة، وتراكيب ألفاًظا القبائل
واللهجات األلفاظ وما عنها، أخذها التي واللهجات األلفاظ هي وما بينها، نزل القبائل
األلفاظ من عنه أُخذ ماذا املرص إىل البدوي رحل وملَّا األخرى؛ القبيلة عن أخذها التي
جًدا قليلة ولكنها القبيل، هذا من شذرات وردت نعم كان؟ قبيلة أي ومن واللهجات؟

القبائل. عىل اللغة لتفريق تكفينا ال
ألفاظها من بالقبيلة يختص ما كل فعرفنا كثرية، فوائد الستفدنا ذلك فعلوا لو
قبيلة، كل بها امتازت التي األلفاظ وعرفنا ومنشأها، املرتادفات وعرفنا ولهجاتها،
يفعلوا لم ولكنهم جًدا؛ قيمة أشياء كله ذلك من الباحث والستنتج إلخ، سببها وعرفنا
القبائل. اختالف عن النظر بقطع العربية، اللغة وحدة نظرية عىل جمعهم يف وساروا
صحيحة معرفة قبائلهم عرفنا وقد الشعراء، فلدينا ميسور، تطلبه ما إن تقول قد
الشعراء شعر جمعنا فإذا إلخ، قريش، ِمْن وَمْن تميم، من الشعراء ِمْن َمْن نعرف فنحن
نريد. ما كل نستنتج أن أمكننا وتراكيبهم ومعانيهم ألفاظهم ودرسنا واحدة قبيلة من
كلها، ال املصادر، أحد الشعر ألن يكفي؛ ال ولكنه ما، حدٍّ إىل صحيح هذا إن فأقول
األلفاظ من ليست ألنها شعرائها، شعر يف تدخل وال القبيلة بها تنطق ألفاظ فهناك

خاص. معجم للشعر يكون ويكاد الشعرية،
وهي للنظر، وأحوجها املشاكل أصعب من هي أخرى ملشكلة يسلمنا هذا أن عىل
عن حدُّثونا فقد واحدة، بلغة كله يكون يكاد العرب عن ورد الذي واألدب الشعر أن
بكرس وتِصنعون (ِتعلمون فيقولون: بهراء وتَْلتَلة َعّن)، أّن يف (فتقول تميم عنعنة
وكسكسة ورأيتِك)، إنِك مكان ورأيتكْش (إنَِّكْش فيقولون: ربيعة وكشكشة التاء)،
وحدثونا وَعنك). َوِمنِْك أعطيتِك مكان نْكْس وَعْ نِكْس وِمْ (أعطيتكْس فيقولون: هوازن
كثرية أشياء عن وحدثونا وأخاه، أباه هذا فنقول: األلف الخمسة األسماء تُلزم لغًة أن
البيتني أو بالبيت ذلك كل عىل ويستشهدون العرب قبائل فيها اختلف القبيل هذا من
حدَّثونا ملا نجد لم شعر من القبائل هذه عن ُرِوي ما إىل عدنا نحن فإذا الثالثة، أو
كشكشة نجد فال ربيعة شعراء وإىل عنعنة، نجد فال تميم شعراء إىل فنرجع أثًرا، به

السواء؟ عىل واإلسالميني الجاهليني شعر يف هذا كان وقد ذلك علة فما وهكذا،
— ففتحوا الفصحى، اللغة وفاق عىل به ونطقوا ورد ما وا غريَّ الرواة إن يقال قد
روايتان بالفعل ورد وقد أن، إىل َعّن روا وحوَّ املكسورة، التاءات من ورد ما — مثًال

الرمة: ذي لقول
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عىل تَغنَّْت أََعْن ّهْومة: ابن وقول ترسمت، وأأن — َمنِزلًة َخْرَفاءَ ِمْن ْمَت تََرسَّ أََعْن
تغنت. وأََأَن — ُمَطوََّقٌة ساٍق

لغته وفاق عىل الشاعر بها نطق لو كلمات فهناك اإلشكال، يحل ال ذلك ولكن
وكسكسة ربيعة ككشكشة الوزن الختل الفصحى اللغة إىل يحولها أن الراوي وأراد
هذا أجل من البيت؛ النكرس «إنَِّك» الراوي وحّورها إنِِّكْش، الشاعر: قال فلو هوازن،
ينظمون لهجة لهم كانت الشعراء أن افرتاض إىل املسترشقني الباحثني بعض ذهب
تكلم إذا كان الشاعر وأن قبائلهم، اختلفت مهما نظمهم، يف ويتبعونها شعرهم، عليها
املشرتكة، الطريقة نظمه يف اتبع نظم فإذا ولهجتها، قبيلته بلسان تكلم عاديًا كالًما
وغريهم، وعراقيني وشاميني مرصيني من بالعربية املتكلمني بني اليوم الشأن هو كما
إىل يحتاج فرض وهو الشعر، ولغة األدب لغة يف ويتَِّحُدون مختلفة، بلهجات يتكلمون
واحد رجل لغة يف اجتمع «فإذا الخصائص: يف جني ابن بقول له يستأنس وربما نظر،
متساويتني كالمه يف اللفظتان كانت فإن كالمه، حال تتأمل أن فينبغي فصاعًدا، لغتان
املعنى ذلك يف تواضعت قبيلته تكون أن به األمر أَْخَلَق فإنَّ واحدة َكثَْرتُها االستعمال، يف
إلخ. أشعارها»14 أوزان يف إليه للحاجة ذلك تفعل قد العرب ألن اللفظتني؛ تينك عىل

مصادرهم وكانت وحدة، باعتبارها اللغة جمع إىل العلماء اتجاه حال كل عىل
لعلماء مصدر أصح كانت واستعماالت مفردات ففيه الكريم، القرآن ذلك فأول متعددة،
وواسطته وزبدته العرب، كالم لبُّ هي القرآن «ألفاظ األصفهاني: الراغب قال اللغة،
حذَّاق مفزع وإليها وِحكمهم، أحكامهم يف والحكماء الفقهاء اعتماد وعليها وكرائمه،
واملنتقاة عنها املتفرعات األلفاظ عدا وما عداها وما ونثرهم، نظمهم يف والبلغاء الشعراء
والتبن وكالحثالة الثمرة، أطايب إىل باإلضافة والنوى كالقشور إليها باإلضافة هو منها

الحنطة».15 لبوب إىل بالنسبة
تحديد يف العلماء اجتهد اللغة مواد من كبرية مادة القرآن ألفاظ كانت الجملة وعىل
سببًا ألفاظه كانت كما مدلولها؛ لتبيني والرواية الرحلة عىل لهم حافًزا وكانت معانيها،
فإذا مادتها، من تفرع وما اشتقاقها ويبني بها يتصل ما لفظة كل حول يجمعوا أن يف

.٣٧٦/١ الخصائص 14
.٣ الراغب مفردات 15
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إن قالوا أَُجاٌج» ِمْلٌح َ َوَهذَا ُفَراٌت عذٌْب َ َهذا » تعاىل: قوله يف أجاج لكلمة مثًال جاءوا
إلخ؛ َعَدا، إذا الظليم أجَّ وقولهم النار، أجيج وبني بينها وقارنوا امللوحة، شديد معناها
معانيها، لتحديد الواحد املبنى ذوات القرآن يف املختلفة الكلمات استعمال بني وقارنوا
والفجر ُعيُونًا﴾ األَْرَض ْرنَا ﴿َوَفجَّ تعاىل: قوله يف فّجر بني فقارنوا بينها الشبه ووجوه
َمْشُهوًدا﴾ َِكاَن اَْلفْجر ُقرْآَن قوله:﴿إِنَّ يف والفجر ﴾ َعْرشٍ َوَليَاٍل * َواْلَفْجِر ﴿ قوله: يف
ِليَْفُجَر اِإلنَْساُن يُِريُد وقوله:﴿بَْل نٍي﴾ ِسجَّ َلِفي ار اْلُفجَّ ِكتَاَب تعاىل:﴿إِنَّ قوله يف ار والُفجَّ

إلخ. أََماَمُه﴾
وإسالمي جاهيل من به يحتج الذي الشعر من ورد ما مصادرهم من كان كذلك
يدل بعضه نفسه والشعر معانيه؛ عن يبحثون فأخذوا الغريب، من كثري فيه أتى فقد

بعض. معاني عىل
ويمضون يخرجون كانوا ما وكثريًا البادية؛ يف األعراب سماع مصادرهم ومن
ويدَُّونون، منهم ويسمعون ويشاربونهم، ويؤاكلونهم األعراب ويخالطون فيها، األعوام
وجميع والطالق والزواج واملراعي اإلبل يف يتحدثون والغالم واملرأة الرجل يسمعون
العرص إىل األموي العهد من ذلك كثر وقد عنهم؛ وينقلون إليهم، ويصغون شئونهم،
سمعت األصمعي: فيقول الكثري؛ اليشء ذلك من عنهم وُرِوي بعده، ما إىل األول العبايس
ما أكتب وأقبلت حاجتي، عن وصدُّوني فوقفت يرتاجزون َرضيَِّة»16 «بحِمى صِبْيَة

األدناع.17 األقزام هؤالء كالم أتكتب فقال: شيخ فأقبل أسمع
الزققة؟ أهل تأتني ال مالِك سنة: مائة ابنة بالعيون ألعرابية قلت زيد: أبو وقال
تقول أعرابية سمعت آخر: وقال أستحي. أي الزقاق؛ يف أميش أن أَْخَزى إني فقالت:

فيه.18 أصابعك حركي أي رأيس، يف أصابعك ي َهمَّ البنتها:
كما شك، يحتمله ال مضبوًطا محدوًدا يكون قد العرب عن التلقي من النحو وهذا
يد، وقالوا يد وإىل إنسان، وقالوا إنسان إىل فأشاروا بلفظه، ونطقوا يشء إىل أشار إذا

الشاعر: قول أحد سمع فإذا القرائن، عليه تدل وقد عني؛ وقالوا عني وإىل

ومكة. البرصة بني بلدة رضية: 16

سفلتهم. الناس: أدناع 17
بعدها. وما ٦٨/١ املزهر 18
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َوُوْح��َدانَ��ا ِزَراَف��اٍت إل��ي��ه َط��اُروا َل��ُه��ْم نَ��اِج��ذَي��ه أَبْ��َدى ال��ّش��ر إذا ٌق��وم

معناه، يف الشك يدخل محدود غري يكون وقد جماعات، بمعنى زرافات أن َفِهم
منها ففهم «الرَينََدج» كلمة سمع أعرابيًا أن مرَّ فقد دقة، يف نفسه العربي يفهمه ال بل
فظنه «اليََلب» أعرابي وسمع يصبغ. جلد أنه مع ينَسُج، نْسٌج أنه بها أحاط ومما
فقالت: الوغد؟ ما الهيثم ألم قلت حاتم: أبو وقال إلخ. الجلد19 أنه مع الحديد أجود
الشأن هذا كان فإذا منه؟ أوغد وَمْن فقالت: العبد، الوغد مرة قلت إنك فقلت: الضعيف،
أحيانًا، يخطئ أنه شك ال بينهم؟ يقيم اللغوي بالعالم ظنك فما أنفسهم، األعراب يف
تفسري يف اختالف من نرى ما أسباب من سبب — شك غري من — وهذا أحيانًا، ويقارب
وقيل اليابسة، العليا البيضة قرشة الَقيُْض: — مثًال — فيقولون اللغة، كتب يف الكلمات
وقيل مستوية، منبسطة بسيطة أرض ويقولون: كله، ماؤها أو فرخها خرج التي هي
كثري إىل الواسعة، العريضة األرض البسيطة أبوعبيد: وقال لها؛ اسم األرض، البسيطة

األعراب. من فهموا ما بحسب الكلمات تفسري يف يختلفون فهم ذلك، أمثال من
واملوثوق بصحته املوثوق والشعر القرآن، اللغة. لجمع األوىل املصادر هي هذه
املصادر إحدى كانت العلماء من األول الرعيل وبعد العرب، ومشافهة قائله، بعربية
السابقة، املصادر من املختلفون العلماء رواه ما جمعوا وبهذا قبلهم؛ عَمْن العلماء أْخذ
اسقني سمع إنه يقول الكسائي سمعت الفراء: ويقول كذا؛ فالن علينا أمىل فيقولون:
األصمعي عن حدثني فيقول: الرحمن عبد ويروي ماء. رشبة يريد (بالقرص)، ما رشبة
والُعْري). الفقري (يريد األَمرَّين هللا جنَّبك فيقول: لرجل يدعو أعرابيًا سمعت قال:
أو طري من ، مرَّ إذا ميامنة يليك الذي «السانح قال: زيد أبو أخربنا املنهال: أبو ويقول
فيقول كتاب من العالم يأخذ وقد إلخ. بك» مرَّ إذا ميارسة يليك الذي والبارح ظبي،
األصمعي كان نرص، أبي عن عبيد بن أحمد عن أبي كتاب يف وجدت األنباري: ابن

إلخ. العظيم20 الجلل يقول وال اليسري، الصغري الجلل يقول:
واقترص وعرفها سمعها أشياء جمع عالم كل ألن الجمع؛ وفرة سبب هذا وكان
الطبقة فجاءت عليها، واقترص وعلمها أخرى أشياء سمع آخر عالم وبجانبه عليها،

.٢٩٩/١ اإلسالم ضحى انظر 19
بعدها. وما ٧١/١ املزهر انظر 20
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مَمْن معرفة أوسع طبقة كل كانت ذلك ومن العلماء، عند تفرق ما فجمعت بعدهم التي
فجاء الحديث، بعض يعرف صحابي كل كان فقد املحدِّثني، شأن ذلك يف وشأنها قبلها،
حتى أكرب، عدد من فسمع التابعي تابع وجاء الصحابة، من جملة من فسمع التابعي
من لنا وكان العلماء، عند ما وجمعت والعراق والشام مرص إىل رحلت طبقة جاءت
كما ل والتحمُّ األخذ درجة اللغة علماء رتَّب قد بل رأيت، كما الضخمة الحديث كتب ذلك
«حدثني»، من أعىل و«سمعت» «سمعت»، من أرفع علينا» «أمىل فقال: املحدِّثون، فعل

املحدِّثون. يفعل كما «أخربني» من خري و«حدثني»
والصحف. الكتب من األخذ كله ذلك دون وكان

— ثعلب فيقول السند، يذكرون فكانوا الحديث، يف بدءهم اللغة رواية يف وبدءوا
قال: األعرابي ابن عن العباس أبي عن األنباري بن بكر أبو حدثني أماليه: يف — مثًال
أصاب إذا فهوَلِحن، لحنًا يَلَحن َولِحن أخطأ إذا الِحن، فهو لحنًا يلْحن الرجل َلَحَن يقال
يكن فلم املحدِّثون، استمسك كما طويًال بذلك يستمسكوا لم اللغة علماء ولكن وفطن؛
من جًدا أوسع اللغة أن هذا يف والسبب ومسلم. البخاري كمسند مسند لغة معجم لنا
اللغة وألن يُقدَّر، ال حًدا املعجم لبلغ اإلسناد اشتقاق وكل كلمة كل يف اتبع فلو الحديث،

للحديث. ما التقديس من لها ليس القرآن ألفاظ عدا فيما
أهل ترتيب اللغة من ورد ما رتبوا أنهم الحديث نمط عىل اللغة يف اتبع مما كذلك
الحديث يف فعلوا كما ومرتوك، ومنكر وضعيف وأجود، وجيد وأفصح، ففصيح الحديث.
غريه، يف مما أفصح القرآن بها ورد التي اللغة إن فقالوا: وضعيف، وحسن صحيح من
يف لغة املِزراب وقالوا: القرآن؛ لغة األوىل ألن بالعهد؛ َوَىف من أفصح بالعهد أوىف فقالوا:
بالعايل؛ وليس قوم مدُّه وقد مقصور، الجوع الخوى وقالوا: فصيحة؛ وليست امليزاب
(بكرس عيني دمعت وقالوا: ربضت؛ والفصيح عنها، مرغوب لغة الشاة رضبت وقالوا:
اللغات بعض وَجْعِل لغة، عىل لغة تفضيل يف راعوا أنهم والظاهر رديئة. لغة امليم)
أن منها: كثرية، أموًرا بعض دون واللهجات اللغات بعض وقبوِل بعض، من أفصح
ومنها: واحدة، قبيلة بها تنطق الكلمة من خريًا كانت قبائل جملة بها نطقت إذا الكلمة

غريها. عىل لوها فضَّ والرصيف النحوي القياس عىل وردت إذا الكلمة أن
أيدخل عربية، ُسميَّت مما وضعَت عما أخربني العالء: ابن عمرو ألبي رجل «قال
حجة؟ وهم العرب فيه خالفتك فيما تصنع كيف فقلت: ال، فقال: كله؟ العرب كالم فيه
علماء رواها إذا الكلمة أن ومنها: لغات». خالفني ما وأسمي األكثر عىل أحمل فقال:
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أرض األصمعي: «قال الجمهرة: يف قال واحد. راٍو رواها الكلمة من أصح كانت كثريون
القايل: وقال األصمعي». غري بها يجئ لم وقريحاء ملساء، قفراء وِقْرِحيَاء َوِقْريَاٌح ِقْرَواٌح
به يأِت ولم نادر وهو مرتبًِّعا أي واألْربََعاِوي، األْربََعاء فالن قعد يقال اللحياني: «قال

إلخ. غريه» أحد
أحمد بن الخليل لوا فعدَّ وتعديلهم، الرجال تجريح املحدِّثني نمط فيه اتبعوا ومما
ابن فيه قال الذي وهو ،٢٠٦ سنة املتويف ُقْطربًا وجرَّحوا مثًال، العالء بن عمرو وأبا
لم ولكن شيئًَا، عنه أذكر فلم اللغة يف يكذب أنه تبينت ثم قمطًرا عنه كتبت السكِّيت:

يص. والتقِّ التحري دقة يف املحدِّثني مبلغ ذلك يف يبلغوا
يف وليس به، الثقة من واحدة درجة يف كله ليس اللغة من ُجِمَع ما حال كل عىل
عدة من أحيانًا والفساد والخلل أحيانًا، الشك إليه تطرق فقد الصحة، من واحدة درجة

جهات:

«إن أحمد: بن الخليل قال يرويه فيما ثقة يكن لم اللغة علماء بعض أن (١)
وقال والتعنت».21 اللبس إرادة العرب كالم من ليس ما الناس عىل أدخلوا ربما النحارير
له فوضعت قال: َفِعل؟ إعمال عىل شاهًدا للعرب تحفظ هل سيبويه: سألني الالحقي:

البيت: هذا

األْق��َداِرِ ِم��َن ُم��نْ��ِج��يَ��ه َل��ي��س َم��ا َوآِم��ٌن التُ��ِض��ه��ُر أُُم��وًرا َح��ِذٌر

الفصيح. الكالم يف يأِت لم فمصنوع الصلب، الرجل وهو َضْهيد ا أمَّ الخليل: وقال
جاء قد الجمهرة: ويف مصنوع. املنظر اليسء الوجه املتقبض الرجل وهو َعنَْشج، وقالوا:
بثبت، وليس دويبة، َعيَْدُشون قالوا: الوزن، هذا يف مصنوعتان كلمتان «فيعلول» باب يف
عىل حملهم وقد الكثري، اليشء ذلك من ورد وقد أعرفها. وال البة الصَّ قالوا: وَصيَْخدون،
وما السؤال، عند والضيق العلماء، من أحد يعرفه لم ما بمعرفة الظهور حب الوضع

الناس. محرض ويف واألمراء الخلفاء يدي بني شديدة منافسات من العلماء بني كان
يف الكتابة كانت وقد والصحف، الكتب عن اللغة العلماء بعض أخذ من سبق ما (٢)
التصحيف. ي ُسمَّ ما اللغة فدخل القرآن، إال مشكولة وال منقوطة غري األوىل عصورها

.٨٥/١ املزهر 21
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يكن ولم صحيفة يف قراءته من اللفظ الرجل يأخذ أن التصحيف أصل املعري: قال
من جماعة فيه وقع وقد املزهر: يف قال الصواب، عن فيغريه الرجال من سمعه
الخطأ من يعري َمْن «و أحمد: اإلمام قال حتى الحديث، أَئمة اللغة أئمة من األجالء
يف وقعوا وغريهما واألصمعي الخليل مثل اللغة يف الكبار األئمة حتى والتصحيف؟»22
فجاء والَخْزَرِج، األْوِس بني حرب فيه كان يوم وهو «بَُعاث» يوم ذلك فمن التصحيف،
ألنه العني كتاب عىل فيه ُطِعَن مما هذا وكان املعجمة، بالغني «بغاث» العني كتاب يف

الخليل: فيه يخطئ أن يصح ال مشهور يوم

عفيفات: نساء من امرأة يصف اج الَعجَّ وقال

ال��َوْق��ِس ِق��َراِف وَم��ْن األذَى ِم��َن ُم��ْل��ِس ��ن��اٍت َح��اِجَ م��ن وَح��اِض��ٍن
َق��نْ��ِس23 ك��ل ِم��ْج��ٍد ق��نْ��ِس ف��ي

األعيش: بيت البرصيون وروى بالباء. القبْس فرواه عبيدة أبو فه فصحَّ

تَ��ف��ه��ُق ��ي ال��ع��راقِّ ��ي��ِخ ال��شَّ ك��ج��اِب��يَ��ِة َج��ف��ن��ٌة ال��م��ح��لِّ��ِقِ َره��ِط ع��ن اّل��ذمٍّ ن��ف��ى

يعرف فال حرضي، ألنه جابيته مأل املاء من تمكَّن إذا العراقي الشيخ بأن وفرسوه
— الكوفة أهل راوية — الكالبية األعرابية الهيثم أم وتقول محاّله، وال املاء مواقع
النهر ألن ينقطع ال فماؤها جابيته عىل يجري الذي النهر أي يْح السَّ كجابية هي إنما

ه.24 يَُمدُّ
األصمعي: قال الُفْلُفل، حّب فيه: العامة فقال الِقْلِقل، حّب بامِلنْحاِز ك َدقَّ املثل: ويف
بيت يف واختلفوا الحبوب». من يكون ما أصلب وهو بالقاف هو إنما تصحيف «وهو

غريهم: بذنب أخذوهم قوًما يذكر ِحلِّزة بن الحارث

.١٨١/٢ مزهر 22

ويف الفجور، مداناة أي الوقس: قراف ومن العيب، من خاليات أي األذى: من وملس عفيفة، حاصن 23

أصل. كل فاق مجد أصل من أي مجد قنس
.١ ج الكامل انظر 24
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ال��ظِّ��بَ��اء ال��رَِّب��ي��ِض ُح��ْج��َرِة ع��ن تُ��ْع��تَ��ُر َك��َم��ا َوْظ��ل��ًم��ا ب��اِط��ال َع��نَ��تً��ا

يقولون: الجاهلية يف كانوا أنهم ذلك املهملتني، والراء بالعني «تُعَرتُ» بعضهم فقرأه
أي فعرته ظبيًا، فصاد بغنمه َضنَّ مائة بلغت فإذا َعِترية. َعَرتُْت مائًة إبيل بلَغْت إن
الغنم. َربيض عن الظبي يُْعَرتُ كما وظلم باطل تفعلونه الذي هذا الحارث: يقول ذبحه.
وهي بالَعنَزِة، تطعن بأنها ويفرسه املعجمة، بالزاي «تُْغنَُز» البيت يقرأ األصمعي وكان
َفْحَمُة تذهب حتى صبيانم اكفتوا الحديث: يف وجاء تصحيًفا، قوله العلماء وعدَّ الحربة،
بالقاف، يقولها عمر بن عيىس وكان بالفاء، يقولها العالء بن عمرو أبو فكان العشاء،25

بالتصحيف. اآلخر يرمي وكل
يُْعَرف لم وبعضه واستكشف، ُعِرَف بعضه الكثري، اليشء ذلك من اللغة يف وجاء
فمثًال اللغة، يف ورد ما بعض يف الشك يوقع — شك غري من — وهذا يستكشف، ولم
مصحفة الكلمتني إحدى أن إال أظن وال معانيه» يف كالَعْلث لث «الَغْ القاموس: يف يقول

الكتب. عن أخذها راويها ألن األخرى؛ عن

— رأيت كما — الكلمات من كثريًا أن وذلك ينقلونها، التي املعاني تحديد عدم (٣)
فيفهم بالقرائن، ولكن باإلشارة ال معانيها السامع ويفهم العرب، عن سماًعا ينقل كان
أصابتنا ما العربي: قول مثًال سمعوا فقد آخر؛ شيئًا آخر سامع ويفهم شيئًا سامٌع
ما بهذا ويتصل بالرعد، بعضهم وفرسها مطر، من بقطرة بعضهم ففرسها العامَقابة،
واستعماًال منهم اجتهاًدا غريبه تفسري يف يختلفون فكانوا شعر، من لهم يُرِوى كان

فهمها. يف يختلفون وهم للقرائن،
أو الجاهليني إىل نُِسبت أبيات عىل أحيانًا اللغة مفردات أخذ يف اعتمادهم (٤)
بأبيات فاستشهدوا اد وحمَّ لف َخَ أمثال الشعراء وضع من هي وإنما زوًرا، اإلسالميني
مصنوعة.. إنها الثقات قال وقد — مِطيُكم ُصُدور ي أمِّ بَِن أِقيُموا — العرب المية من

إلخ.
أو الروم أو الفرس من ذت أُِخَ أنها وبيان الكلمات، أصل إىل اللغويني تعرَُّض (٥)
الهريوغليفية يعرف َمْن فيهم يكن فلم ناقًصا حولهم َمْن بلغات علمهم وكان نحوهما،

الظالم. انتشار عند إليكم ضموهم أي صبيانكم: اكفتوا 25
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أن يستطيع حتى صادقة معرفة والسبئية والحمريية واليونانية والرسيانية والحبشية
املعاجم يف كالمهم يف وقعوا ولهذا واشتقاقها؛ الكلمات أصل يف عليه يُْعتََمد قوًال يقول
وليست رسيانية وكلمات عربانية وليست عربانية أنها كلمات يف فزعموا كثرية، أخطاء يف
إلخ. كذلك وليست كلمات من اشتقاقها وادَّعوا بها، ليست وهي عربية وكلمات كذلك،
ا فأمَّ وآحاد، متواترة كلمات قسمان: الكلمات أن من األنباري ابن ذكره ما (٦)
ا وأمَّ العلم، يفيد قطعي وهذا العرب، وكالم السنَّة من تواتر وما القرآن فلغة املتواترة
املتوتر وهذا اهـ. التواتر رشط فيه يوجد ولم اللغة، أهل بعض بنقله تفرد فما اآلحاد
غريهم عن املتواتر أهل من جمع يروها لم الكلمات من فكثري بغريه، قيس إذا قليل
أن شك وال وأقرانهم، واألصمعي عمرو وأبي الخليل عن رويت أنها األمر يف ما وأقىص

بها. مقطوع ال مظنونة فهي التواتر،26 حد بالغني وال معصومني كانوا ما هؤالء

وألفاًظا ونحوها، القرآن ألفاظ وهي بصحتها مقطوًعا ألفاًظا هناك أن نتبني هذا كل من
يف فيكفي علينا، ضري فال هذا ومع الفساد؛ وتحتمل الشك تحتمل غريها، وهي مظنونة
من نستفيده أن نريد الذي وكل خلًقا، ولوُخِلَقت الكلمة، عىل واالتفاق املواضعة اللغة
يصح التقديس من حًدا تبلغ لم األلفاظ من ذكرنا ما عدا فيما شأنها وهذا اللغة أن هذا
ما وتكميل املناسبة، غري وإماتة املناسبة، الكلمات اختيار يف األمم حرية معه تهدر أن

بموجود. ليس ما وخلق نقص،

ثالث: مراحل يف اللغة جمع يسري أن طبيعيًا كان
يف كلمة يسمع البادية إىل يرحل فالعالم اتفق؛ حيثما الكلمات جمع األوىل: املرحلة
وصف يف وغريهما والنبات، الزرع يف وأخرى السيف، اسم يف كلمة ويسمع املطر،
ترتيب إال ترتيب غري من سمع حسما كله ذلك فيدّون ذلك، غري إىل الشيخ أو الفتى
املرياث، يف وحديثًا البيع، يف وحديثًا الوضوء، يف حديثًا يسمع كان كاملحدِّث السماع،
األولني العلماء عن ُرِوي ما ذلك ودليل ترتيب؛ غري من سمع ما عىل كله ذلك فيجمع

رابط. يربطها ال متفرقة كلمات تفسري من صحفهم وعن روايتهم يف

وما ٥٧/١ املزهر يف السيوطي ونقله املحصول، كتابه يف ذلك عن الرازي الفخر ذكره ما انظر 26
بعدها.
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كاملحدِّث واحد، موضع يف واحد بموضوع املتعلقة الكلمات جمع الثانية: املرحلة
كتاب ويسميها البيع، وأحاديث الصالة، كتاب ويسميها الصالة، أحاديث يجمع
— يظهر ما عىل — اللغة يف هذا إىل دعا والذي املوطأ، يف مالك فعل كما البيع،
جمعها إىل ذلك فدعاهم معانيها، تحديد فأرادوا املعنى، متقاربة كلمات رأوا أنهم
الشِخريُ الخيل أصوات «من األصمعي: عن ُرِوي ما ذلك: مثال واحد. موضع يف
ومثل الصدر» من والثالث املنخرين، من والثاني الفم؛ من فاألول والَكِرير: والنَِّخريُ
متقاربة اللفظ متقاربة كلمات رأوا أو الَهْطل». من أصغر املطر من «الْهتل قوله:
للفرس، «الَقضم الكسائي: قال ما ذلك مثال دقة، يف معانيها تحديد فأرادوا املعنى،
بالكف األخذ والقبض األنامل، بأطراف األخذ «الَقبُْض ومثل: لإلنسان»، والَخْضم
مختلفة ملعاٍن وضعت واحدة كلمة رأوا أو إلخ. عرًضا» ُ والَقطُّ طوًال، و«الَقدُّ كلها»
بعَرض. وليس والدنانري الدراهم من النقد «العني األصمعي: قال كالذي ففرسوها،
امليزان، عني والعني البرئ، عني والعني اإلنسان، عني والعني يُْقلع، ال أيام مطُر والعني
هذه ولكن إلخ»: بعني فيصيبه إليه ينظر الرجل الرجل يعني أن النفس عني والعني

منثورة. وأمثلة خطرات كانت بل وافية، وال مستقصية تكن لم األوىل املحاولة
املطر، يف كتابًا زيد أبو فألَّف الواحد، املوضوع يف تؤلف بكتب املرحلة هذه وتُوجت
يف فكتاب موضوع، يف كتاب كل صغرية كثرية كتبًا األصمعي وأَلَّف اللبن. يف وكتابًا
يف وكتاب الوحوش، أسماء يف وكتاب اإلبل، يف وكتاب الشاء، يف وكتاب والَكْرم النخل

إلخ. والشجر النبات وكتاب الخيل،
والَكْرم: النخل كتاب يف األصمعي قال مثًال، نسوق ذلك يف التأليف نوع ولبيان

والِهَراء الَوِدُي وهو أّمه، من يطلع ما أول وهو الَجثيُث، النخيل صغار «من
خسيس فهو مستأِْرضة تكن ولم الِجذع يف اَلفِسيلُة كانت وإذا واَلفِسيُل.
وِديٌّة قيل بها ِبَكَر أَمها من الَوِديّة ُقِلَعت فإذا الرَّاكب، تسميها والعرُب النخل،
املسيل بُرتنوق حولها كبس ثم فغرسها برئًا لها حفر غرسها فإذا ُمنَْعلٌة،
صغار من واألشأ تفقريًا للَوِديّة َفّقْرنا يقال الفقري. هي البرئ فتلك والدِّمن،

النخل».

قد أخرجتْقلبها إذا لَلفسيلة يقال وُقلبها: وَكربها َسَعِفها نعوت ومن ويقول:
نجد أهل ا أمَّ الحجاز أهل لغة يف «الَعَواِهن» الُقلبة يلني اللواتي للَسَعفات ويقال أَنَْسَغْت.

590



والنحو واألدب اللغة

والعريضة كَرنافة، الواحدة «الَكَراِنيُف» الِغالُظ َعِف السَّ وأصول «الَخَواِيف»، ونها فيسمَّ
صار فإذا ار، الُجمَّ هي النخلة وَشْحَمُة الَكْربُة، هي الكتف مثَل فتصري تيبس التي
الجريد هو والَسَعُف وكذا، كذا القاِعد من فالن بني أرض ويف َقَعدت، قيل ِجذْع للفسيلة
واحدته الليف والُخْلب ِخْرصان، وجمعه الِخْرص وهو جريدة واحدته الحجاز، أهل عند

ُخْلبة».27
إليه؛ خاص نمط عىل العربية الكلمات كل يشمل معجم وضع — الثالثة املرحلة

كلمة. معنى عن البحث أراد َمْن إليه لريجع
ما عىل — أحمد بن الخليل — العربية اللغة يف — املوضوع هذا يف فكر َمْن وأول
اعرتضته وقد مرتَّب، كتاب يف العرب ألفاظ من ُعِرَف ما كل يجمع أن يف فّكر — بلغنا

يرتِّبها. كيف الثانية العرب، لغة يحرص كيف األوىل صعوبتان: ذلك يف
تكون أن ا أمَّ العربية الكلمات أن رأى اآلتية: بالطريقة فحلها األوىل املسألة ا أمَّ
باعتبار ذلك عن العربية الكلمة تزيد وال خمسة، أو أربعة أو ثالثة أو حرفني من مركبة
الحرف أن يفرض بأن حرصها يمكن — عقًال — الثنائية الكلمات أن رأى ثم أصولها،
٢٧ × ١ رضبنا فإذا إلخ، ثاء أو تاء أو باء يكون قد الثاني فالحرف ا مثال األول
نأخذ ثم باأللف. املبدوءة الثنائية الكلمات نحرص أن أمكن الهجاء) حروف عدد (وهي
٢ يف نرضبه هذا كل ومجموع وهكذا، ٢٥ يف ونرضبها والتاء ،٢٦ يف ونرضبها الباءَ
مجموع فيكون الرتكيب، يف معترب والتأخري التقديم ألن الحروف؛ مقلوب معنا ليكون

حرفني. من املركبة الكلمات جميع ذلك
ْب. َب أْ، َ أ مثل متماثلني حرفني من املركبة الكلمات ترك بهذا أنه ويالحظ

حرف كأنه يعترب تقدَّم مما ثنائي كل أن ففرض الثالثيات، يف كذلك عمل ثم
يف يرضب ذلك ومجموع وهكذا، ٢٥ يف بعده وما ٢٦ يف الثنائيات عدد فترضب واحد،

والخمايس. الرباعي يف ذلك مثل وفعل املقلوب، جملة ٦

الدارات كتاب وتشمل اللغة» شذور يف «البلغة تسمى مجموعة يف مانُِرش هذا عىل األمثلة خري من 27

وكتاب ذلك، يف شك عىل أيًضا، له والَكْرم» «النخل وكتاب له، والشجر» «النبات وكتاب لألصمعي،
وكتاب زيد، ألبي واللبن» «اللبأ وكتاب مؤلفه يعرف لم الذي واملنزل» «الرحل وكتاب زيد ألبي «املطر»
شيخو. لويس واألب «هنفر» األستاذ نرشها قطرب» و«مثلثات شميل بن للنرض املنسوب «الحروف»
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املهمل منها بنيَّ ثم — نظريًا — توجد أن يمكن التي الكلمات جميع حرص وبذلك
خاص، معنى يف تستعملها ولم العرب تقلها لم التي الكلمة باملهمل ويعني واملستعمل،
إىل وصل إذا الخليل فكان عضخ، تستعمل ولم خضع مثًال استعملت فإنها كعضخ

معناها. أبان مستعملة مادة إىل وصل وإذا مهملة، أنها عىل نبَّه مهملة مادة
يراِع لم ولكنه أوائلها، حسب عىل الكلمات رتَّب الخليل أن نرى — الثانية املسألة

هكذا: رتَّبها بل إلخ، ت ب ا عندنا: املعروف الرتتيب
ي وا م ب ف ن ل ر ث ذ ظ ت د ط ز س ضص ش ج ك ق غ خ ه ح ع

كتابه تمام أبو ى سمَّ كما أجزائه، أول باعتبار العني؛ كتاب كتابه ى ُسمَّ وقد
العرشة. أبوابه من باب أول ألنه بالحماسة؛

بعدها ما ثم الحلق، بحروف فبدأ الحروف، مخارج الرتتيب هذا يف راعى وقد
الحروف وهي آخًرا، العلة حروف وجعل الشفة، ثم اإلرضاس، ثم الحنك، حروف من

الهوائية.
أن عليه لوحظ وقد الحلق؛ حروف أقىص من ألنه بالعني الحلق حروف من وبدأ

الهاء. ثم الهمزة أقصاها وإنما مخرًجا، الحروف أقىص ليست العني
والتغيري النقص يحلقها ألنه بالهمزة أبدأ لم قال: أنه الخليل عن ُرِوي وقد
وفيه الثاني الحيز إىل فنزلت لها، صوت ال خفيَّة مهموسة ألنها بالهاء وال والحذف،

الحرفني. أنصع العني فوجدت والحاء، العني
يتبعه كان ما العني كتاب ترتيبه يف اتبع أنه اإلسالمية املعارف دائرة يف جاء وقد
بحروف وينتهون الحلق بحروف يبدءون كانوا فقد السنسكريتية؛ اللغة يف النحو علماء

الشفة.
بن الليث عمل من إنه بعضهم: وقال الثقات، من كثري الكتاب هذا يف شك وقد
منقطًعا الخليل كان قال: أنه املعتز ابن عن وُرِوي الخراساني. سيَّار بن نرص بن املظفر
النصف، منه وحفظ حفظه عىل فأقبل عظيًما؛ موقًعا عنده وقع صنَّفه ا فلمَّ الليث، إىل
من النصف فأمىل مات، قد والخليل أخرى نسخة عنده يكن ولم احرتق أنه اتفق ثم

نمطه.28 عىل فكملوه عرصه علماء وجمع حفظه،

األدباء. معجم يف ياقوت 28
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يحشيه. أن قبل من وتويف أبوابه رتَّب الخليل أن اللغوي الطيب أبي عن وروي
سوق ينفق أن الليث وأحب وحده، العني باب منه عمل الخليل كان راهوايه: ابن وعن
أحمد بن الخليل قال إذا فهو له؛ حبه من الخليل نفسه ى وسمََّ باقيه، فصنَّف الخليل
منه الخليل عن فيه ما فجميع نفسه؛ يحكي فهو مطلًقا الخليل قال وإذا الخليل، فهو

الخليل. من ال
الخليل. عن الليث جمع من هو إنما الخليل إىل املنسوب العني كتاب النووي: وقال
والفساد والخلل التخطيط من ففيه العني كتاب ا أمَّ الخصائص: يف جني ابن وقال
العني كتاب ورد «ملَّا القايل: عيل أبو وقال الخليل. أتباع أصغر عىل يُْحَمَل أن يجوز ال ما
لو الخليل ألن اإلنكار؛ أشد وأصحابه هو أنكره حاتم أبي زمن يف خراسان بالد من
بعده مضت ملَّا ثم مجهول، رجل من أوىل بذلك وكانوا عنه، أصحابه لحمله ألَّفه كان
أحد يلتفت فلم ،٢٠٥ سنة حدود يف وذلك حاتم، أبي زمان يف الكتاب ظهر طويلة، مدة
النحو معاني من فيه وقع ما جميع أن الخليل لغري كونه عىل والدليل إليه، العلماء من
الخليل، عن سيبويه ذكره الذي البرصيني مذهب بخالف الكوفيني، مذهب عىل هو إنما

آخرهما». إىل أولهما من والخمايس الرباعي خلط وفيه
وكذا ويرويه العني كتاب قدر يرفع املربد العباس أبو كان ذلك من العكس وعىل

منه.29 إال العربية اللغة يف حكاية اج الزجَّ إسحق ألبي توجد ال ويكاد درستويه، ابن
بن بكر أبو قال … النحوي الفتح أبي بخط «قرأت الفهرست: يف النديم ابن وقال
خراسان، من ورَّاق به ومائتني)،َقِدَم (يعني ٤٨ سنة العني كتاب بالبرصة وقع دريد:

ديناًرا». بخمسني فباعه ءًا جز وأربعني ثمانية يف وكان
هي النحو هذا عىل اللغة جمع فكرة أن عىل يتفقون العلماء فيكاد حال كل وعىل
وضع عىل قرص أو بعضه، أو كله العني كتاب ألَّف أنه يف اختلفوا وإن أحمد، بن للخليل

فيه. الفكرة
عيوب: جملة العني كتاب يف وكان

علمت، كما املخارج حسب حروفه رتب ألنه ترتيبه؛ لصعوبة منه األخذ صعوبة (أوًال):
وفيه املضاعف، والرباعي املضاعف الثالثي بني خلط وألنه هذا، تتبع الصعب ومن

العني. مخترص يف الزبيدي عليه نبه كثري خلط أيًضا

.١ املزهر يف العني كتاب عىل الكالم انظر 29
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إلخ، د، ع ب مثًال د ب ع مادة يف فيذكر مقلوبها، ويذكر الكلمة يذكر أنه (ثانيًا):
املقلوب. وأيها األصل أيها معرفة كلمة عن البحث عند الصعب فمن

تكن لم العرص ذلك يف الكتابة أن من علمت ملا كثري تصحيف فيه وقع أنه (ثالثًا):
الوسط يف الفاء فبني الشكل يف متقاربة ذلك عن فضًال العربية اللغة وحروف تنقط،
يف ومؤلفاتها العربية اللغة أوقع قد وهذا إلخ، كذلك والنون والتاء تقارب، والغني
القاموس، صاحب الفريوزابادي إال املعاجم مؤلفي من إليه ينتبه ولم اللبس، من كثري
عىل مثًال، املثلثة بالتاء فيقول بالكلمات يضبط كان بل بالقلم بالضبط يكتِف فلم

إلخ. أمري وزن وعىل غراب، وزن
من كثري وألَّف التصحيف، من كثريًا العني كتاب عىل أخذوا فقد حال كل وعل
وإليك النقص، من فاته ما تكميل أو الغلط من فيه جاء ما تصحيح يف كتبًا العلماء

التصحيف: من فيه جاء مما أمثلة
ابذعروا. والصواب: تفرقوا. القوم، ائذعر قال:

املعجمة. بالغني غسا هو وإنما أظلم. الليل، قال:عسا
الجيم. قبل بالحاء الحجل هو: إنما غلط وهو اإلبل. أوالد الجحل قال:

املعجمة. بالخاء بخر بنات والصواب: السحاب. من رضب بحر، بنات قال:
َمَرْخُت. هو: وإنما دهنته. الجلد، مرحت وقال:

ضنأت. والصواب: ولدها. كثر املرأة، َضبَأَت وقال:
ذلك. أمثال من كثري إىل رثيد. والصواب: بعض. عىل بعضه ربيذ، يشء وقال:

القرن يف الجوهري أتى حتى الخليل نمط عىل يسريون العاجم مؤلفو واستمر
كما وغريهما، العرب ولسان القاموس بعُد فيما عليه جرى الذي النمط فاخرتع الرابع

هللا. شاء إن حينه يف سنبينه
وجمع اتفق، حيثما مفردات جمع اللغة، لجمع الطبيعية الثالث املراحل هي هذه
كل وكانت املعجم، جمع ثم واحد، موضع أْولها التقارب، من نوًعا متقاربة كلمات
وهو الخليل أن إال الفكرة هذه عىل يعكر وال بعدها. ما إىل تسلم املراحل هذه من مرحلة
الثانية، الفكرة واضَعْي واألصمعي، زيد أبي من زمنًا أسبق كان الثالثة الفكرة واضع
(١٠٠–١٧٥) من عاش فالخليل طويًال زمنًا تعارصوا الثالثة بأن هذا عىل نجيب ولكن
فقد عاًما؛ وتسعني بضعة عن (٢١٥ سنة (تويف زيد وأبو (١٢٢–٢١٣) من واألصمعي
وبأن املفردات، يف بالتأليف زيد وأبو األصمعي سبق وربما طويًال، زمنًا مًعا عاشوا
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وينفذها يمألها أن يستطع ولم فقط الفكرة وضع املحققني أكثر عليه ما عىل الخليل
التفكري، يف طفرة كانت الخليل فكرة ألن زيد؛ وأبي األصمعي مثل الزمن يف قاربه َمْن
زيد، وأبي األصمعي وبعد بعده أتى َمْن إال يمألها أن يستطع فلم زمانها، قبل وكانت

صحيحة. معقولة التسلسل فكرة تزال ال لهذا
أن استطاعوا املعاجم أصحاب من بعه أتى مَمْن غريه وال الخليل فال هذا ومع
ذلك وآية جمعوها، التي األلفاظ معاني يستقصوا أن وال كلها، العربية األلفاظ يجمعوا
يف وما يتفق ال استعماًال تستعمل واإلسالمي الجاهيل الشعر يف وردت كثرية كلمات أن

املعاجم.

تاًما، امتزاًجا باألدب ممتزجة اللغة كانت فقد األدب، عىل ينطبق اللغة يف قلناه ما وكل
شعرائها، وشعر خطبائها خطب فرتِْوي لغتها، قبيلة لكل كان كما أدبها قبيلة لكل كان

السلف. آثار القبيلة من الخلف ويحفظ
العرب عن يأخذون كانوا إليهم، األعراب رحل أو البادية إىل رحلوا الذين والعلماء
األصمعي: قال األدب. ثنايا يف اللغة يأخذون كانوا وأحيانًا لغتهم، يأخذون كما أدبهم
يجمع ظننته ما أطمار، يف أسد بني من غالم عيلَّ وقف إذ َرضيَِّة بِحمي أنا بينا
يسموك أن أَهلك كفى أما فقلت: يِقيص، ُحَر فقال: اسمك، ما فقلت: كلمتني، بني
شيئًا أتنشد فقلت: الَحَرَجة،31 ليُْحرق ْقط السِّ إن فقال: اسمك؟ حقروا حتى حرقوًصا30

فقال: افعل، قلت: ملّراِرنا، أنشدك نعم قال: قومك؟ أشعار من

ذُبْ��ي��ان32 بَ��نُ��و م��ن��اِزل��ُه��ْم نَ��َزَل��ْت وأص��ب��ح��وا واألَح��ّص ُش��بَ��يْ��ثً��ا َس��َك��نُ��وا
ِط��َع��ان ُس��وق ال��خ��ي��ُل ت��ُق��ي��م ح��ت��ى يَ��بْ��َرُح��وا ل��م أُِت��يُ��ت��م��و يُ��ق��ال وإذا
ب��ف��الن33 ف��ق��ْره َم��َع��اِوَز َرَق��ُع��وا أك��روَم��ٍة ع��ن م��ات ف��الٌن وإذا

كالربغوث. صغرية دويبة الحرقوص: 30
النار معظم كقولهم: وهذا امللتف، الكثري الشجر والحرجة: قدح. إذا الزند من يسقط ما السقط: 31

الرشر. مستصغر من
بنجد. موضعان واألحص: شبيث 32

الخلقان. الثياب املعاوز: 33
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َزُوَلٌة:34 حيزبوٌن عجوٌز وهي املَحاربية، قُة َ ِعْرشِ أنشدتني أيًضا األصمعي وقال

ِرْس��ِل��ي ع��ل��ى وِج��ئْ��ُت َس��بْ��ًق��ا ف��ُف��ْق��تُ��ُه��ُم��و ال��َه��وى ح��ل��ب��ة ف��ي ال��ُع��ّش��اِقِ َم��َع َج��َريْ��ُت
أُبْ��ل��ي ال��ت��ي ال��ث��ي��اَب إال ��َل��ُع��وا والَخَ ال��َه��وى ُح��ِل��َل م��ن ��اق ال��ُع��شَّ َل��ِب��س ف��م��ا
َف��ْض��ِل��ي َش��َرابُ��ُه��ُم إال ُح��ْل��َوًة وال ُم��ّرًة ال��ح��ب م��ن ك��أًْس��ا ش��ِرب��وا وال

إىل رحل الشافعي أن فرووا الشعراء، شعر عنهم يأخذون القبائل يأتون وكانوا
يحمل وكان ومعانيها، وغريبها بإعرابها هذيل من بيت آالف عرشة يحفظ وكان البادية،
قصصهم األعراب عن األصمعي.ورووا ومنهم ذلك، العلماء عنه وأخذ نْفري، الشَّ شعر
عن روى بما األدب كتب مأل فقد املّعىل، الِقْدح ذلك يف ولألصمعي وأيامهم، وخرافاتهم
العلماء طلب فقد حال كل وعىل القايل، أمايل يف الكثري اليشء هذا ومن البادية، يف أعراب

غريبها. ومستودع اللغة، مادة ألنه ا وأمَّ لنفسه ا أمَّ األدب، األولون
محمد قال ومصنوع. صحيح األدب يف كان ومصنوع صحيح اللغة يف كان وكما
فيه، خري ال كثري موضوع مفتعل مصنوع الشعر «يف الطبقات: يف الُجْمِحّي ُسالم بن
مقذع، هجاء وال رائع، مدح وال يرضب، مثل وال يستفاد، غريب وال غريبه، يف حجة وال
يأخذوه لم كتاب إىل كتاب من قوم تداوله وقد مستَطرف. نسيب وال معجب، فخر وال
والرواية العلم أهل أجمع إذا ألحد وليس العلماء، عىل يعرضوه ولم البادية، أهل عن
وقد َصَحفي، عن يروي وال صحيفة، من يقبل أن منه يشء إبطال عىل الصحيحة
عليه اتفقوا ما فأما األشياء، سائر يف اختلفت كما الشعر، بعض يف بعد العلماء اختلفت
أصناف كسائر العلم أهل يعرفها وثقافة صناعة وللشعر عنه؛ يخرج أن ألحد فليس

والصناعات».35 العلم
أكثرها ورد ألسباب متواتًرا منه جاء ما عدا ما األدب من ُرِوي فيما الشك ودخل

اللغة. يف الشك من ذكرنا فيما

الظريفة. والزولة: الشباب. من بقية فيها الحيزبون:التي 34
من أيدينا بني ما ا وأمَّ سالم؛ ابن عن نقًال ٨٥/١ املزهر يف وردت القطعة هذه من األوىل الفقرة 35

إلخ». صناعة «وللشعر فأوَّلها: سالم ابن من املطبوعة النسخة
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الحطيئة: بيت األصمعي َف فَصحَّ اللغة، يف حصل كما األدب يف التصحيف ووقع

ت��اِم��ْر ��ي��ف ال��صَّ ف��ي الِب��ٌن ـ��ك أن��ـ وزع��ْم��َت وَغ��َرْرت��ن��ي

ال أي — تاِمْر بالضيف التني أنك وزعمت وغررتني إىل: والتمر اللبن كثري أي
إليه. الِقَرى بتعجيل تأمر ضيفك عن تتواني
العالء: بن عمرو أبا األخفش وأنشد

َش��واُت��ْه َش��يْ��بً��ا ُج��لِّ��ل��ت ق��د م��اَل��ُه ُق��تَ��يْ��ل��ُة ق��ال

وما قلت: رساته؛ هي وإنما واًوا، فظننتها الراء، رأس عليك كربت عمرو: أبو فقال
ذلك. أمثال من كثري إىل ظهره. يشء كل رساة قال: رساته؟

البيت: يروي عمرو فأبو مختلفة، بروايات رويت األبيات من كثريًا أن إىل هذا

ِط��الُي��ه��ا أُرْش��ٌد أْدِري َف��م��ا َس��ِم��ي��ٌع ألم��ِرِه إنِّ��ي ال��ق��ل��ُب إل��ي��ه��ا َدَع��ان��ي

يرويه: واألصمعي

ط��الب��ه��ا أَُرش��د أدري ف��م��ا م��ط��ي��ع ألم��ره إن��ي ال��ق��ل��ب إل��ي��ه��ا ع��ص��ان��ي

عدة، روايات ترو لم قصيدة تجد تكاد فال املفضليات عىل األنباري ابن رشح وتقرأ
فالبيت: مثًال، لهذا ولنسق األبيات؛ يف كلمات وتغيري تأخري، أو وتقديم حذف، أو بزيادة

تَ��ْف��َج��ُع ول��ألم��ان��ُة ال��خ��ي��ل ح��ب��َل ي��ْق��َط��ُع أال م��ن ح��ب��َل ُزن��ي��ب��ة ص��َرَم��ت

وقول تفج. ولإلمانة ويروى: يقطع، ال َمْن وصل ويروى: يفجُع، األمانة وال يُْرِوى:
ًرشا: تأبط
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تَ��ْح��َراق أّي ��ل��ِدي ِجْ ب��ال��ل��وِم َح��رََّق أش��ي��ٍب َخ��ذاَل��ٍة ل��َع��ذَّال��ٍة م��ن ب��ل

نَِشب؛ أشب): (يف وروى ّجذالة؛ وروى واملنازعة، الجدل كثري أي الة، َجدَّ روى:
وربما إلخ. حرق36 بدل خرَّق وروى: لعاذلة، من بل وروى: َحّرق، بدل يُْحرق ويروى:

هذا. مثل عىل عينك وتقع إال الكتاب من صفحة تفتح ال
الرواة يتناقله طويلة سنني ظلَّ واإلسالمي الجاهيل األدب أن أهمها: أمور وسببه
كلمة تضع ما وكثريًا تخطئ، ما كثريًا والحافظة ن، مدوَّ كتاب عن ال حفظهم عن شفاًها
ال وراٍو أخرى، يغريَّ وراٍو كلمة، يغري فراٍو واملعنى، الوزن استقام متى كلمة مكان
تقدم ما ذلك أسباب ومن االختالف. هذا فيأتي مختلفني رواة عن يروون والعلماء يغري؛
فيقرؤها مشكولة، وال منقوطة غري صحف عن أحيانًا يأخذون كانوا العلماء أن وهو
لم إذا وحرق وجذالة، جدالة تقرأ تنقط لم إذا فخذالة معناها، عنده يصح حسبما كلٌّ
املعنى تأويل يف الفكر ويمعن اجتهاده، حسب كلٌّ فيأخذها وخرق، حرق تقرأ تنقط
وخصومة نزاع من العلماء بني وقع فيما الكثري اليشء لنا ُرِوي وقد قرأ. ما وفق عىل

آخر. شكل عىل اآلخر ويرويه شكل عىل أحدهم يرويه البيت حول

الجمع نحو ساروا اللغة ففي اللغة، جهة غري أخرى جهة اتجهوا األدب دونوا وملَّا
االختيار، منهج عىل فساروا األدب يف ا أمَّ شامل، معجم عمل إىل وصلوا حتى واالستقصاء
يبتكروا ولم القبائل، كل عن أدب من روي ما لكل شاملة كتبًا يضعوا أن يحاولوا ولم
ذلك شاءوا لو أنهم سببه ولعل املعاجم؛ لعمل نظاًما ابتكروا كما األدب لجمع نظاًما
مئات ذلك لبلغ حاولوا ولو به، القيام يستطيعون ال وأفراًدا فرًدا ألن لهم؛ تيرس ما
الدواوين؛ يف ما شاعر شعر يجمعوا أن أرادوا إذا الجمع يسهل قد أكثر؛ بل املجلدات
فن، األدب وألن القوة؛ أُولو العصبة به تنوء فيشء النثر وكل الشعر كل يجمعوا أن ا أمَّ
عرض عن غناء عرضه ويف الصور، من األجود اختيار إىل يتجه — عادة — والفنَّان
روى فقد اللغة، يف عمل ما الشعر يف يعمل أن أراد الخليل أن روي نعم الصور. كل
ذلك، من يشء إلينا يصل لم ولكن العرب»،37 شعر حرص َمْن أول «أنه األنباري: ابن

.١٨ املفضليات عىل األنباري ابن رشح 36

.٥٥ األنباري البن األدباء طبقات 37
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وأن محرَّفة، العبارة هذه أن أظن بل كله، جمعه أحد يستطيع بحيث الشعر أظن وما
العروض استخرج َمْن أول الخليل «إن النديم: ابن يف وردت ما الصحيحة العبارة
بهذا، إال تستقيم ال نفسه األنباري ابن عبارة أن بدليل العرب»،38 أشعار به ن وحصَّ
يف ونحوها والثالثة البيتني يقول وكان العرب، أشعار حرص َمْن أول «كان يقول: فإنه

إليه. ذهبنا ما تؤيد األخرية فالعبارة األدب»؛
من إلينا وصل ما أقدم ومن املختارات، جمع إىل األدب علماء اتجه حال كل عىل

شعر. وكلها كلها العرب أشعار وجمهرة واألصمعيات املفضليات العرص: ذلك
وثماٍن مائة وهي للمهدي، عملها «إنه النديم: ابن قال قصائد، مجموع فاملفضليات
عنه، الرواية بحسب وتتأخر القصائد وتتقدم وتنقص، تزيد وقد قصيدة، وعرشون
عىل يحتوي منها اآلن أيدينا بني وما األعرابي».39 ابن عنه رواها التي هي والصحيحة
وأربعة اإلسالم، يف كلها حياتهم عاشوا ستة منهم شاعًرا، وستني لسبعة قصيدة ١٢٦
عاشوا وأربعون وسبعة أسلموا، ثم الجاهلية يف حياتهم أكثر عاشوا مخرضمون عرش

الجاهلية. يف وماتوا
أبو فعل كما مقطَّعات، ال قصائد فهي كاملة، كلها القصائد املفضل روى وقد
من فاختار املفضل ا أمَّ أجودها، القصائد من اختار فقد الحماسة، ديوان يف تمام
ألبي القيم رشحها إلينا ووصل القصائد، هذه إلينا وصلت وقد قصائد؛ أجوده الشعر
ترجمة مع “Lyall” األستاذ بنرشه وقام األنباري، بشار بن محمد بن القاسم محمد

مقدمته. يف املفضليات يف وبحث تعلقيات ومع اإلنجليزية، إىل للمفضليات
وسبعون سبع وهي األصمعي، إىل تنسب أيًضا قصائد فمجموعة األصمعيات ا أمَّ
عليها، ويزيد املفضليات يكمل أن بها أراد األصمعي أن بعضهم روى وقد قصيدة،
بزيادة إال الكرب من املبلغ هذا تبلغ لم أيدينا بني التي املفضليات أن بعضهم كان كما
الضبّي عكرمة أبو علينا «أمىل قال: األصبهاني الليث بن محمد أن ُرِوي فيها. األصمعي
فُقِرئت املهدي، املؤمنني ألمري جمعها وكان قصيدة، ثالثني كانت أنها وذكر املفضليات
«أهلورت األستاذ األصمعيات نرش وقد وعرشين». مائة بها فبلغ األصمعي عىل بعُد من

فيها. وبحث عليها تعليقات مع «Ahlwardt

.٢ النديم ابن 38
.٦٨ ص الفهرست 39
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الخطاب أبي بن محمد زيد أبي إىل ينسب فكتاب العرب أشعار جمهرة ا وأمَّ
حياته تاريخ ولكن ،١٧٠ سنة مات إنه قالوا معروفة، غري شخصية وهو القريش،
الّضبي، محمد ابن ل املفضَّ حدثنا يقول: الكتاب ثنايا هو الغموض، بها أحاط وُهِويّته

تالميذه. من تلميذ فهو ذلك صح فإن
مرتبة كل يف مرات سبع ورتَّبها واملخرضم، الجاهيل الشعر من مختار والجمهرة
القصائد يعني وامُلَجْمَهَرات، املشهور. ترتيبها يف خالف وقد املعلقات، منظومات. سبع
أن تستحق التي أي بَات وامُلذَهَّ املختارات. أي واملنتََقيَات، النسج. القوية السبك، املحكمة
ولعلهم وامُلْلَحمات، واإلسالم. الكفر شابها التي أي وامَلُشوبات، واملراثي. بالذهب. تكتب
هذه بني والتفريق شعرها.40 وإلحام نظمها، إحكام إىل اإلشارة التسمية بهذه أرادوا
نعرف ال الشكل بهذا التقسيم وهذا متقن، وال مضبوط غري — ترى كما — األسماء
من التحقق عدم ذلك إىل أضيف فإذا وتالميذه، الضبِّي عرص العرص، هذا يف نظريًا له

قيِّما. فيه ما كان وإن الكتاب، يف الشك عىل كله هذا حملنا املؤلف،
والنثر: الشعر مختار بني َجَمعت التي الكتب من إلينا وصل ما أقدم من أن كما
من األول الجزء يف فيهما الكالم سبق وقد للمربِّد. الكامل ثم للجاحظ، والتبيني البيان

اإلسالم. ضحى
ففلسفوا والرصف النحو علماء جاء الجمع من نوًعا واألدب اللغة ُجِمعت أن بعد
الصحابة وفتاوى واألحاديث، القرآن من األحكام آيات الفقهاء فلسف كما اللغة
البغدادي: اللطيف عبد قول ذلك يف ويعجبني العقائد. املتكلمون فلسف وكما والتابعني،
فشأنه النحوي ا وأمَّ اه، يتعدَّ وال العرب به نطقت ما ينقل أن شأنه اللغوي أن «اعلم
املحدِّث فشأن والفقيه، املحدِّث ومثالهما عليه، ويقيس اللغوي ينقله فيما يترصف أن
عليه ويقيس علله، فيه ويبسط فيه، ويترصف يتلقاه الفقيه إن ثم برمته، الحديث نقل

واألشباه».41 األمثال
لم الفروع هذه ألن وأدب، لغة علماء أيًضا (وكانوا النحو علماء جاء الواقع ويف
يضعوا أن فأرادوا األول) العرص بعد إال منها بعلم عالم كل ويتميز وتحدد تنفصل
يسموا أن فأرادوا منظره، وحسن عيلّ، وذهب محمد، جاء رأوا فقد كليات، للجزئيات

اإللياذة. مقدمة انظر 40
.٣٠/١ مزهر 41
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فاعًال، الكلمات هذه يسموا وأن رفًعا، منظره وراء عيلّ وياء محمد دال عىل الضمة
يف وبذلوا الرصف قواعد يف فعلوا وكذلك مرفوع»، «الفاعل العامة القاعدة يضعوا وأن
أحد يدري وليس القاعدة، واستخراج الفكر وإعمال النصوص تتبع يف غريبًا جهًدا ذلك

اليوم. االبتدائية املدارس أطفال يعرفها قاعدة تعرُّف يف بُِذَل الذي املجهود مقدار
وتدوينها اللغة جمع نشأ كما العراق، يف ونما العراق، يف البحث هذا نبت وقد
غريه وال بالحجاز يكن ولم العراق، يف الخاص) (بمعناه الفقه نشأ وكما العراق، يف
«أقمت األصمعي: قال العراق. يف ما بجانب والنحو اللغة من يذكر يشء األمصار من
بها وكان مصنوعة، أو مصحفة إال صحيحة واحدة قصيدة بها رأيت ما زمانًا باملدينة
علمه وذهب فسقط لعرب، إىل ينسبه وكالًما السمر، وأحاديث الشعر يضع دأب ابن
شدا قسطنطني ابن له يقال املوايل من رجل بها فكان مكة ا وأمَّ «اهـ». روايته وخفيت

شيئًا».42 يساوي ال كتابًا ووضع النحو، من شيئًا
أن ذلك وعلة وتدوينها، العلوم اخرتاع يف األمصار سائر بزَّ العراق أن الحق ويف
يف أهله دخل ا فلمَّ وتدوين، علم بها كان متحرضة قديمة أمم بقايا العراق سكان
طبقوا أن إال منهم كان فما السابقة، أممهم قياس عىل العربية العلوم يف فعلوا اإلسالم
النحو علم يف ا وأمَّ عامة، العلوم يف هذا — آباؤهم عليه جرى ما عىل اإلسالم يف عرض ما
العربي، البالد حاجة من أشد إليها األعجمية البالد حاجة فإن خاصة واللغة والرصف
بها ويتكلمون لغتهم يعرفون وهم واللغة، النحو إىل والحجاز البادية عرب حاجة فما
يكون أن طبيعيًا كان اللحن من بدا ما النحو عىل الباعث كان فإذا سليقة، عن صحيحة
واسعة ثقافة أعجميته إىل جمع فقد العراق؛ من ذلك يف أفضل وال أعجميًا، بلًدا منشؤه

موروثة. عميقة
أبي شيوخ به قام والذي الفقه، يف شأنه عرفت الذي القياس فإن كان، ما وأيًا
العراق يف والنحو اللغة يف كبريًا دوًرا لعب عه، ووسَّ حنيفة أبو وأكمله العراق يف حنيفة
بن الخليل كان ومخذِّل. وكاره ع، ومشجِّ محبذ بني أيًضا العلماء فيه وانقسم أيًضا،
األصمعي وكان أطنابه، ويمد القياس يجيد قيَّاًسا حنيفة كأبي والنحو اللغة يف أحمد
ودليلنا ويعارضه؛ القياس يكره اللغوي النص عند واقًفا متشدًدا املحدِّثني كشيوخ
يف القياس قناع وكاشُف قومه، سيد «إنه الخليل: يف قال جني، ابن ذكره ما ذلك عىل

.٢١٠/٢ املزهر 42
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معروف إنه فيه: ويقول للمقاييس»، ينشط مَمْن ليس «إنه األصمعي: يف ويقول علمه»،
أخذ الخليل أن هذا ويؤكد ويحفظ»43 يروي ما عىل وتوفره النظر يف ابتعاثه «بقلة
بقول له رض وعَّ منه، الخليل فيئس األصمعي، عىل ذلك فتعذر العروض األصمعي يعلِّم

الشاعر:

ت��ْس��تَ��ِط��ي��ُع م��ا إل��ى وَج��اِوْزُه َف��َدْع��ُه َش��يْ��ئً��ا ت��س��ت��ط��ْع ل��م إذا

يف ذلك يف حنيفة أبي قبل كان كما القياس، إىل يميلون علماء كان الخليل وقبل
للقياس».44 التجريد شديد «كان الحرضمي إسحق أبي ابن أن ذكروا فقد الفقه،

وجوه من اللغة ع ووسَّ النحو، أوجد الذي هو الخليل فيه مهر الذي القياس هذا
عدة:

يف فطردوها ناقص، استقراء طريق من اشتقوها وضعوها التي القواعد أن (١)
مضارعه كان كذا كان إذا املايض أن قواعد وضعوا ثم أفعاًال سمعوا فقد كله، الباب
كل وال فعل كل يسمعوا لم وهم كذا؛ مفعوله واسم كذا، فاعله واسم كذا، وأمره كذا،
التكسري يف فجمعه «َفْعل» وزن عىل الكالم من كان ما إن وقالوا: ومفعول، فاعل اسم
لم العرب أن الجائز ومن العرب. من يُسَمع لم فيما حتى ذلك وأجازوا أُفُعل، وزن عىل
أن نرى ونحن آخر، نمط عىل بعضها جمعت بل الجمع هذا منه املفردات كل تجمع
تسمع لم لو تراك «أال جني: ابن قال جمعها؛ يف واحد نمط عىل تجِر لم اللغات جميع
ُكرسِّ ما عىل تكسريه من تحتشم أكنت مفرًدا، سمعته بل األمثلة، هذه من واحد تكسري

يضؤل، فيه تقول فإنك مضارعه، تسمع ولم َضُؤل سمعت «فإذا ويقول: نظريه»، عليه
قد القوم أن هذا معنى لكان ذلك.. إىل محتاًجا كان لو ألنه تتوقف أن تحتاج وال
األزمنة وأسماء واملصادر واملفعولني الفاعلني وأسماء واملضارعات املوايض بجميع جاءوا
ذلك.45 تفعل لم وهي يعني والتصاغري» والتكابري واملجوع والثنائي، واآلحاد واألمكنة،

بعدها. وما ٣٦٦/١ الخصائص 43
.٢٢ األنباري ابن 44

.٤٤١/١ الخصائص 45
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وجعلهم العامة، القواعد وضع من النحويني مكَّن ألنه الخطر؛ عظيم باب وهذا
ع وسَّ أنه كما شاذًا، وعدُّوه مقتضاها، عىل سائر غري ورد مما ذلك عدا ما يهدرون
القواعد عىل فجرينا الكلمة، مشتقات كل العرب من نسمع لم فإنا كبرية، سعة اللغة
النقص مواضع وتمت واطردت اللغة فتضخمت الناقص، االستقراء هذا من املوضوعة
جمع فقد ذلك، عىل فيها التعبري يف جرى فقد نفسه، جني ابن عبارة يف انظر بل منها.
العرب أن أحد يدَِّعي وليس والتصاغري، والتكابري املضارعات وقال مواٍض، عىل املايض

القياس. هو وإنما املعاني، هذه يف الكلمات بهذه نطقت
قالوا ما ذلك من قبيلها، من أخرى كلمات وردت كلمة عىل يقيسوا أن ذلك ومن (٢)
جيدة، داًال ودوَّلت حسنة، كاًفا وكوِّفت «ال»، كتبت إذا يت) و(َلوَّ «ما» كتبت إذا يْت) (َموَّ
عىل قاسوه النحويني ولكن كله، بهذا تنطق لم العرب أن وواضح قوية.46 زايا وزّويت

واستعملوه. العرب كالم
والرصفيون النحويون عليها جرى التي التعليمية الطريقة أن أيًضا ذلك ومن (٣)
وزن عىل الرضب من تصيغ كيف فيقولون: بعيد، حد إىل ذلك يف يجرون جعلتهم
الُخروج: ومن َزبْرَجج، ِزبْرج: ومن قتلتل، القتل: ومن بَْرب، َرضَ فتقول َصَمْحَمح،
لم يتكلمون؟ هؤالء كان لغة بأي قائل: لك قال ولو جني: ابن ويقول وهكذا. َخَرْجَرج
فكيف َلَدي، أو إَيل أو بََعيل رجًال سميت لو ويقولون بالعربية.47 تقول أن من بًدا تجد
الواقع بذلك فتجاوزوا ذلك؛ أمثال من كثري إىل تصغرها؟ وكيف تجمعها وكيف تثنيها
لها. األحكام وطلب الفروض، فرض يف للحنفية وقع ما هو بعينه وهذا الفروض، إىل

الواو قلب فيعللون عليها، يقيسون ثم ورد ِلَما علة يخرتعون أنهم ذلك ومن (٤)
ألًفا، يقلبان فإنهما إلخ، قبلها ما وانفتح الزمة حركة تحركتا متى بأنهما ألًفا والياء
فيجيبون وعاب دار يف قلبتها أنهما مع وَغيَب،48 َقَود عليهم ويَِرُد ذلك، عىل ويقيسون
غري إىل يسمع، ولم يعرض فيما القاعدة يطردون حال كل وعىل ويتأولون. ذلك عن
بعد، أتى َمْن ذلك يف وتوسع النحو، كتب بها ُمِلئت التي القياس رضوب من ذلك
تشبه فصوًال الخصائص كتابه يف األخري عقد وقد جني؛ وابن الفاريس عيل أبا وخاصة

.٢٨٣/١ الخصائص 46
.٣٦٥/١ 47

وخدم. كخادم لغائب جمع اسم بفتحتني غيب 48

603



اإلسالم ضحى

يف وفصل والقياس، السماع تعارض يف وفصل القياس، جواز يف ففصل الفقه، أصول
مما إلخ، حجة يكون متى العربية أهل إجماع يف وفصل العلل، يف وفصل االستحسان،
أن فيه يذكر فصًال يعقد نفسه جني ابن كان وإن بالفقهاء، النحويني تأثر عىل يدل

املتفقهني. علل إىل منها املتكلمني علل إىل أقرب النحويني علل

قسمني، وانقسموا تثبت؟ ال أو بالقياس اللغة تثبت هل اختلفوا األصوليني إن نعم
كما كبريًا أثًرا والنحو اللغة يف وأثر فعًال القياس وقع فقد اختالفهم كان مهما ولكن
فعًال واستخدمه قائليه عىل وشنَّع القياس منهم كثري حارب الفقهاء، شأن وكان رأيت،
النحو ألن يتحقق ال النحو يف القياس إنكار أن «اعلم األنباري: ابن قال للترشيع. كأداة
وينسب أنكره» العلماء من أحد يُْعَلم وال النحو، أنكر فقد القياس أنكر فَمْن قياس، كله

قال: أنه الكسائي إىل

��ْع يُ��ن��تَ��َفْ أم��ٍر ك��لِّ ِف��ي وب��ِه يّ��ت��ب��ْع ق��يَ��اٌس ال��ن��ح��ُو إن��ا

العربية، اللغة يف كبري أثر له كان القواعد كليات النحويون منه اخرتع الذي القياس هذا
مًعا، واللغة النحو وليدة هي اليوم وقبل اليوم نستعملها التي لغتنا تكون أن وأخىش
تقول: فهي مطَّرد، لقياس تخضع ال — عادة — فاللغة وحدها، اللغة وليدة وليست
القرآن ويف َويَحزُن؛ أَْحَزَن تقول: ذلك بجانب ولكن ويُْحِسُن َوأَحسن ويُْكِرم، أْكَرَم
ولكن مَعْظَم، فهو، وأعَظم ُمْكرم فهو أكَرم اللغة: ويف َقْولُُهْم﴾ يَْحُزنَك ﴿َفالَ الكريم
هذَاِن إّن أيًضا: فيها ولكن آتية، الساعة إّن اللغة: ويف محبوب؛ فهو أحبَّ ذلك بجانب
ولكن والجزم) النصب عوامل تجرد عند (بالرفع وأكتُب أقرأ اليوم اللغة: ويف لَساِحران؛

القيس: امرؤ قاله ما أيًضا فيها

واِغ��ل َوال ال��ل��ه َم��َن إث��ًم��ا ُم��ْس��تََ��ْح��ِق��ْب َغ��يَ��ُر أَْش��َرْب ال��يَ��ْوَم

ذلك. أمثال من كثري إىل
العرب بها ينطق كان التي االستعماالت من كثريًا أهدروا قد بقياسهم فالنحويون
كانوا ألنهم لها الناس وخضع احرتامها، يف وشددوا الكلية، قواعدهم وضع نظري يف
بعيًدا تأويًال أوَّلوه أو شذوذًا، قواعدهم عن خرج ما وسموا التعليم، عىل املسيطرين
العرب عن حكيت كما اللغة بني كبرية فروًقا هناك أن والواقع — ومذهبهم ليتفق
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دائًما تسري وال للقياس دائًما تخضع فال نفسها اللغة ا أمَّ — النحويون دها َقعَّ وكما
«إنما األعراب: أغالط تعليل يف الفاريس عيل أبو قاله ما ذلك يف ويعجبني قواعد؛ عىل
وال يراجعونها، أصول لهم ليست ألنهم العرب) كالم (أي كالمهم النحو هذا دخل
استهواهم فربما به، ينطقون ما عىل طباعهم بهم تهجم وإنما بها، يستعصمون قوانني
هذا من العرب عن جاء ما ونحوه عيل أبو ى ُسمَّ وقد القصد»؛49 عن به فزاغوا اليشء
غلًطا وال شاذًا ليس أنه الواقع ويف أصولهم، عىل يجر لم ألنه غلًطا أو شاذًا القبيل
ما يعرفون ال والعرب القواعد، تلتزم ال جميًعا واللغات قواعد، وضع أرادوا ألنهم إال
الرصف، يف فنونهم يفهموا فال النحو، بعض النحويني من فهموا وإن النحويون، وضع
يف تناظروا ثم ذلك، فأعجبه النحو يف يتحاورون وهم أعرابي الكسائي مجلس «حرض

يقول: وأنشأ ففارقهم يقولون، ما إىل يهتد فلم الترصيف

وال��رُّوِم ال��زِّنْ��ِج َك��الَم ت��ع��اط��ْوا ح��ت��ى ي��ع��ج��ب��ن��ي ال��ن��ح��و ف��ي أخ��ذُه��م زال م��ا
وال��بُ��وِم50 ال��ِغ��ْرب��اِن َزَج��ُل ك��أن��ه َك��ِل��ٍم م��ن ط��اَب ال َف��ِع��ٍل، ب��م��ْف��ع��ل

شعره: من بيت عليه ِعيب وقد الكلبي ار عمَّ وقال

اب��ت��َدع��وا اّل��ذي َه��ذا ن��ح��وِه��ُم��وا ِق��يَ��اِس وِم��ْن ال��م��ْس��تَ��ْع��ِرب��ي��َن م��ن ل��ق��ي��ن��ا م��اذا
أوذََرع��وا ق��اس��وُه ال��ذي خ��الَف ب��ي��ٌت ب��ه��ا ي��ك��ون ِب��ْك��ًرا ق��اف��ي��ًة ق��ل��ُت إن
ي��رتَ��ف��ُع َل��يْ��َس َوَه��ذَا َخ��ْف��ٌض وذاك ُم��نْ��تَ��ص��بً��ا ل��ي��س وه��ذا َل��َح��نْ��َت، ق��ال��وا:
وال��وَج��ُع ال��ض��رُب ف��َط��اَل زي��ٍد وب��ي��ن َح��َم��ٍق م��ن ال��ل��ه َع��بْ��ِد ب��ي��ن وَح��رَّض��وا
ُط��ِب��ع��وا إع��راب��ِه��ْم ع��ل��ى ق��وٍم وب��ي��ن ل��م��ِن��ِط��ق��ه��ْم اح��ت��ال��وا ق��د ق��وٍم ب��ي��ن ك��م
َف��َدع��وا تَ��ْع��ِرف��وا ل��م وم��ا ت��ع��رف��ون م��ا ف��خ��ذوا ل��ُك��م م��ش��روًح��ا ق��ول��ي ك��ّل م��ا
ال��ب��يَ��ُع ب��ه��ا تُ��بْ��نَ��ى وال ال��م��ج��وِس نَ��اُر ب��ه��ا ت��ش��بُّ ال أرٌض أرِض��َي ألّن

يف ويتكلفون قواعدهم، عىل يجِر لم ما يتأولون النحويون أخذ هذا أجل ومن
عليه. لالستشهاد وضًعا أحيانًا الشعر أبيات ويضعون بل تخريجه،

.٢٤٨/٢ املزهر 49
.١٩٥/٥ األدباء معجم 50

605



اإلسالم ضحى

كانا والنحو اللغة أن قبل ذكرنا والنحو: اللغة يف والكوفة البرصة مدرستا
اللغة، يف أبرز العلماء بعض كان وإن باللغة، عامًلا كان بالنحو العاِلم وأن ممتزجني،
والنحو، اللغة تدوين إىل األمصار أسبق كان العراق أن وذكرنا النحو، يف أبرز وبعضهم

البغداديون. ثم الكوفيون، ثم البرصيون، ذلك يف الفضل له َمْن وكان
وقد لها، القواعد واخرتاع وتدوينها، واللغة بالنحو عنيت مدينة أول فالبرصة
يضاهي خاًصا مذهبًا تؤسس بعُد الكوفة أتت حتى عام مائة بنحو البُرصة سبقت
أوًال البرصيني «قدمنا النديم: ابن قال علماؤه، لكلٍّ ويتعصب وينازعه، البرصة مذهب
ويبني والكوفة البرصة علماء أشهر يبني جدول وهذا أخذ». عنهم العربية علم ألن

البرصة: أسبقية

زيادات بعض فيه زدت أن بعد Arabic Grammar by Howell كتاب عن الجدول هذا أخذت
مشايخه. تعدد ذلك فمعنى الجدول يف االسم تكرر وإذا التواريخ، بعض وأصلحت

إىل إليه وما النحو يف وحدها قائمة ظلت البرصة مدرسة أن يتضح هذا ومن
َمْن وأول الكوفيني، من النحو يف ألف َمْن أول فكان الرؤايس، جعفر أبو جاء أن
رئيس سيبويه نظريي وكانا والفرَّاء، الكسائي تلميذاه ودعمها الكوفة، مدرسة أسس

البرصيني.
ناضًجا ضخًما كتابًا فجأة نرى فإنا الغموض، كل غامض منشئه يف النحو وتاريخ
من طبيعية ّسنة هو ما تبني نواة يكون أن يصح ما قبله نرى وال سيبويه، كتاب هو

غليًال. يشفي ال القبيل هذا من ذكروه ما وكل وارتقاء، نشوء
أبي ابن عيل إىل نسبه َمْن منهم بل الدؤيل، األسود أبو النحو واضع أن ذكروا
وحرف، وفعل اسم كله «الكالم فيها مكتوبًا رقعة األسود أبي إىل دفع وأنه طالب،
أن واعلم معنى. أفاد ما والحرف به، أنبيء ما والفعل املسمى، عن أنبأ ما فاالسم
فيما الناس يتفاضل وإنما مضمر، وال ظاهر ال واسم ومضمر، ظاهر، ثالثة: األسماء
التعجب بابي ثم والنعت العطف بابي األسود أبو وضع ثم مضمر.. وال بظاهر ليس
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أبو األسود الدؤيل مات سنة ٦٧ (برصي)

عنبسة الفيل
(برصي)

نرص بن عاصم الليثي
مات سنة ٨٩ (برصي)

أبو عمرو بن العالء
٧٠ – ١٥٤ (برصي)

أبو زيد

الخليل بن أحمدأبو زيدأبو زيد الكسائي

الكسائيالكسائي

سيبويه

سيبويه

سيبويه

الفراءالفراء

سيبويه

يونس

يونس

أبو جعفر الرؤايس

عيىس بن عمر الثقفي

ابن أبي إسحق الحرضمي
مات سنة ١١٧ (برصي)

يحيى بن يعمر
مات سنة ١٢٩ (برصي )

عيىس بن عمر الثقفي
مات سنة ١٤٩

أبو جعفر الرؤايس
كويف

األخفش
مات سنة ١٧٧

(برصي)

أبو زيد
مات سنة ٢١٥

(برصي)

سيبويه
مات سنة ١٨٠

(برصي)

الكسائي
مات سنة ١٨٩

كويف

(برصي)

(برصي)

٩٠ – ١٨٢
(برصي)

١٠٠ – ١٧٥

الفراء

(كويف)
١٤٤ – ٢٠٧

أمره عيلٍّ عىل عرضها ا فلمَّ لكن، خال ما وأخواتها إن باب إىل وصل أن إىل االستفهام
عليه».51 عرضه النحو أبواب من بابًا وضع وكلَّما إليها، لكن بضم

وهذه التعاريف هذه تأبى األسود وأبي عيلّ زمن فطبيعة خرافة، حديث هذا وكل
مع يتناسب علم فرع كل يف العرص هذا من إلينا ورد الذي والعلم الفلسفية، التقاسيم

.٥ األنباري ابن 51
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فيها ليس ألحاديث جمع أو آية تفسري هو إنما تقسيم، وال تعريف فيه ليس الفطرة
إلينا نقله صح مما يشء يف فليس منطقي تقسيم ا وأمَّ تعريف ا فأمَّ ترتيب، وال تبويب
أرادوا الذين الشيعة بعض وضع من ذلك يكون أن وأخىش األسود، وأبي عيلّ عرص عن
الروايات لهذا ويشهد وأتباعه، عنه) (رىضهللا طالب أبي بن عيلّ إىل يشء كل ينسبوا أن
بني اتفاق محل ليس هذا أن الحظ حسن ومن الوضع،52 سبب يف املتناقضة الكثرية
يف ١١٧ سنة املتوىف هرمز بن الرحمن عبد النحو واضع إن قال َمْن فمنهم العلماء،
— بهذا والقائلون ٨٩ سنة املتوىف عاصم ابن نرص إنه قال َمْن ومنهم هشام، خالفة

األسود. وأبي عيلّ، إىل نسبته ينكرون — شك غري من
الرواة أن وذلك صحيح، أساس لها األسود أبي إىل النحو نسبة أن يل ويظهر
شكل ابتكر أنه وهو النمط، هذا من بعمل قام األسود أبا أن عىل يتفقون يكادون
الحرف عىل ووضع املصحف به ُكِتب الذي املداد لون يخالف صبًغا فأخذ املصحف،
والنّون الحرف، يدي بني نقطة واملضموم أسفله، نقطة واملكسور فوقه، نقطة املفتوح
وما «والقلم هكذا — مثًال — يسطرون» وما «والقلم فكتب الساكن؛ وترك نقطتني،
أتمَّ حتى النمط هذا عىل يسريوا أن الُكتَّاب وأمر ذلك يف الخطة ووضع يسطرون»،
النشوء، قانون مع تتمىش النحو سبيل يف أولية خطوة هذه أن وواضح املصحف،
فعمُل النحو، إىل النظر يلفت هذا أن كذلك وواضح األسود،53 أبي من تأتي أن وممكن
«النحو» أن هذا إىل أضف له، القواعد ووضع اإلعراب، يف التفكري إىل يسلم األسود أبي
ابن بل اليوم، به نعرَّفه الذي الدقيق املعنى هذا منه مفهوًما األوىل العصور يف يكن لم
يف العرب كالم َسْمت «انتحاء بأنه النحو يعرَّف — املتأخرين من وهو — نفسه جني
يقصد كان فقد النحو وضع األسود أبا إن قال فمن هذا وعىل وغريه» إعراب من فه ترصَّ
موضع فتحة تكون ال حتى املصحف بضبط األساس وضع أنه وهو هذا، من شيئًا

.٢٤٥/١ اإلسالم ضحى أيًضا انظر 52
لتصحيف كثر ا «فلمَّ خلكان: ابن قال للحروف، نقط هناك يكن لم األسود أبي عهد يف أنه يالحظ 53

عالمات، املشتبهة الحروف لهذه يضعوا أن وسألهم ُكتَّابه إىل يوسف بن الحجاج فزع بالعراق وانترش
بذلك الناس فغرب أماكنها، بني وخالف وأزواًجا أفراًدا النقط فوضع بذلك قام عاصم بن نرص إن فيقال
(أي اإلعجام فأحدثوا التصحيف، يقع أيًضا النقط استعمال مع فكان منقوًطا، إال يكتبون ال زمانًا

.١٧٥/١ خلكان ابن الشكل)»
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الدقيق، املعنى عىل النحو يفهم أن أراد َمْن بعُد فجاء فتحة، موضع ضمة وال كرسة،
ظاهر وغري ومضمر ظاهر، إىل واالسم وحرف، وفعل اسم إىل الكلمة تقسيم فاخرتع

إن. وباب التعجب وباب مضمر، وال
فقال األسود، أبو فعله عما التعبري يف أنفسهم األقدمون املؤلفون اختلف وقد
قتيبة ابن فقال أدق، تعبريًا بعضهم وعربَّ رأيت، كما النحو وضع َمْن أول إنه بعضهم:
اإلصابة: يف حجر ابن وقال األسود»، أبو العربية وضع َمْن «أول «املعارف»: كتابه يف

األسود». أبو العربية ووضع املصحف نقط َمْن «أول
والنصب الرفع عىل تدل التي العالمات هذه بالعربية يعنون أنهم يظهر فالذي
املصحف، يف األسود أبو استعملها والتي والسكون والكرس والفتح والضم والجزم والجر
النحو اسم سحبوا «نحًوا» كالمهم وا وسمُّ بعُد فيها العلماء ع توسَّ ملَّا األمور هذه وأن
ما بني األساس يف للشبه النحو واضع إنه وقالوا: األسود أبي من قبل كان ما عىل
أيًضا يقال ذلك ومثل بتاتًا. «النحو» اسم يعرف هو يكن لم وربما صنعوا، وما صنع
يف البرصة ألهل «وكان قال: فقد الشعراء» «طبقات يف َسالم ابن ذكره الذي النص يف
وفتح العربية أسس َمْن أول وكان عناية، والغريب العرب وبلغات بالنحو، قدمة العربية
وكان البرصة رجَل وكان … الدؤيل األسود أبو قياسها، ووضع سبيلها، وأنهج بابها،
رساة فكان السليقة، فُغلبت العرب كالم اضطرب حني ذلك قال وإنما … الرأي َعَلوّي
والنصب والرفع الجر وحروف واملضاف واملفعول الفاعل باب فوضع يلحنون، الناس
عالمات وضع وهو بسيًطا، ساذًجا كان األمر أول يف عمله أن أيًضا فالظاهر والجزم».
الرفع بعضرضوب بعُد العلماء ى ُسمَّ فلما ذلك، عىل يزد ولم إليها، وما والنصب الرفع
واملفعول، الفاعل باب وضع األسود أبا إن قالوا: مفعوًال، النصب وبعضرضوب فاعًال،
أيًضا يعرف لم ربما بل «مفعوًال» وال «فاعًال» يعرف لم نفسه األسود أبو كان وإن
بالحرف فمي فتحُت قد رأيتني «إذا لكاتبه: قال أنه يروون فإنهم نصبًا، وال رفًعا
فاجعل كرسُت وإن الحرف، يدي بني فانقط فمي ضممُت وإن فوقه، نقطة فانقط
أطلقوا بعُد جاءوا فالذين األسود؛ أبي وزمن يتفق ساذج تعبري وهو تحت» من النقط
الساذج، األول وضعه يف األسود أبو فعل ما عىل وضعوها التي االصطالحية األسماء

النشوء. طبيعة مع يتمىش أن يمكن الذي هو وهذا
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عمله فإن األسود، أبي عمل عن ناشئة كانت هذه تلت التي الخطوة أن يل ويظهر
نرص أمثال ذُِكُروا الذين العلماء فكان والتنوين، والجر والنصب الرفع حول الكالم أثار
من آية حول ا أمَّ الباب، هذا من متفرقة مسائل يثريون يعمر، بن ويحيى عاصم، بن
فيقفون املألوف، عىل يجِر لم الشعر من بيت حول أو نظرهم، استلفتت الكريم القرآن
الحرضمي إسحق أبي ابن هللا فعبد نصبت؟ ِلَم ونصبها رفعت؟ ِلَم الكلمة رفع عند

يقول: الفرزدق يسمع

ُم��َج��لَّ��ف54 أو ُم��ْس��َح��تً��ا إال ال��َم��ال ِم��َن يَ��دَْع ل��ْم َم��رَواَن ابْ��َن ي��ا زم��اٍن وَع��ضُّ

الفرزدق، عىل فيعرتض نصبها، يف «مسحتًا» تناسب ال رفعها يف «مجلف» أن فريى
بقول: الفرزدق فيهجوه

م��وال��ي��ا َم��ْول��ى ال��ل��ه ع��ب��د ول��ك��ن ه��ج��ُوت��ه م��َول��ى ال��ل��ه ع��ب��د ك��ان ف��ل��و

؛ مواٍلٍ موىل هو بل ويقول أيًضا، مواليًا موىل قوله عىل إسحق أبي ابن فيعرتض
ينبغي هذه «مجلَّف» موضع مثل أن يف يفكرون ويجعلهم النظر يلفت وأمثاله فهذا
اسًما ويخرتعون والفاء الواو فريون أو، مثل التي األدوات فيتبعون منصوبة، تكون أن
بعدهم َمْن فيأتي ناقًصا األمر أول يف استقصاؤهم يكون وقد العطف، كحروف لهذا
بن عيىس فيقول ناِقُع» مُّ السُّ أنيابها «يف النابغة: قول ويسمعون وهكذا. ذلك فيستدرك

الفرزدق: قول ويسمعون «ناقًعا» هو إنما النابغة أساء قد عمر:

َم��نْ��ثُ��وِر ال��ق��ْط��ِن َك��ن��دي��ِف ب��ح��اص��ٍب تَ��ض��ِربُ��نَ��ا ��اِم ال��شَّ َش��َم��اَل ُم��س��تَ��ْق��ب��ل��ي��ن

بقية. منه بقيت الذي واملجلف وأفسده، استأصله ماله أسحت ِمْن مسحتًا: 54
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ري��ر55 ��ه��ا ُم��خُّ تُ��ْزَج��ى زواِح��َف ع��ل��ى وأرح��ل��ن��ا تُ��ْل��َق��ى ��ن��ا ع��م��ائ��ِمَ ع��ل��ى

حسن، جائز الفرزدق قاله ما إن يونس ويقول «ريُر» هو إنما إسحق: ابن فيقول
َمَحاسريُ».56 تْْزجيَها «َزواِحَف قال: الفرزدق عىل ألحوا ا فلمَّ

َربِّنا ِبآيَاِت نَُكذَِّب َوالَ نَُردُّ َليْتَنَا مثل:﴿يا القرآن آيات يف يختلفون كانوا وكذلك
و«نكوَن» «نكذَب» ينصبان إسحق أبي وابن عمر بن عيىس فكان اْلُمْؤِمِنني﴾، ِمَن َونَُكوَن
ويتجادلون و«نكوَن»57 «نكذَب» يرفعون ويونس العالء بن عمرو وأبو الحسن وكان
العالم تجعل مختلفة مناسبات يف متفرقة مواضع يف متفرقة مسائل وهكذا ذلك. يف

تكملها. أخرى طبقة وتأتي املبعثرة، القواعد بعض يضع
املوضوع، بهذا شغلوا مواٍل هناك كان األسود وأبي عيلٍّ بعد أنه ذلك إىل أضف
بالرسيانيني، اتصل َمْن ومنهم سندي، أصله َمْن ومنهم فاريس، أصله َمْن منهم وكان

سيأتي. كما أحيانًا حذوه احتذوا نحٌو لهؤالء وكان
الكتب ويؤلفون النحو، مسائل به عون ويوسِّ القياس، يستعملون البرصيون وبدأ
وكتاب اإلبل، كتاب اللغة يف األصمعي فيه ألَّف الذي النحو عىل املسائل بعض يف
ابن ذلك يف الناس أسبق من وكان الالم، أو كالهمزة مسألة يف الكتاب فيفردون الشاء،
البرصة أهل أعلم كان «إنه يقولون: فهم ١١٧هـ، سنة املتوىف الحرضمي إسحق أبي
ومع أماله»،58 مما كتاب فيه ُعمل حتى الهمز يف وتكلَّم وقاسه، النحو ع ففرَّ وأنقلهم،
عن روي فقد سيبويه، عهد يف ُعِرَف الذي النحو من كثريًا يعلم كان أنه نظن فال هذا
يونس: فقال يونس)، (أيام اليوم الناس علم من إسحق أبي علم عن ُسِئَل أنه يونس

منه».59 لُضِحك علمه إال يعلم ال (َمْن) اليوم الناس يف كان «لو

الهزال. من فاسد ذائب أي ورير رار مخ يقال 55

.٧ سالم ابن طبقات 56

.٨ ص نفسه املصدر 57
.٢٠٠/٢ املزهر 58

.٦ سالم ابن طبقات 59
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ذكروا وقد كتاب، يف املعروفة النحو مسائل جمع وهي التالية، الخطوة جاءت ثم
أحدهما سمى كتابني فألَّف ذلك، فعل ١٤٩ سنة املتوىف الثقفي عمر بن عيىس أن

قال: أحمد بن الخليل أن ورووا اإلكمال، واآلخر الجامع

ُع��م��ْر ب��ُن ع��ي��َس��ى أح��دَث م��ا َغ��ي��َر ك��ل��ُه ج��م��ي��ًع��ا ال��نّ��ح��ُو ذََه��َب
وَق��م��ْر ش��م��ٌس ل��ل��نّ��اِس َف��ُه��َم��ا ج��ام��ٌع وه��ذَا إك��م��اٌل ذاَك

محمد وقال رآهما»، أحًدا نر ولم نرهما، لم الكتابان «وهذان األنباري: ابن قال
األصول» إىل كاإلشارة وكان عمر، بن عيىس كتابي أحد من أوراًقا «قرأت يزيد: ابن

النحو. لجمع أولية محاولة الكتابني أن عىل تدل يزيد بن محمد وعبارة
املبتكر الجبار العقل ذو أحمد» بن «الخليل ذلك يف األكرب الفضل له كان الذي إنما
فيه يخرتع العلم عىل عكف والذي العرص، ذلك علماء يف نظري له يوجد أن قلَّ الذي
من بالقليل دنياه يف واكتفى إليها، يُْسبَق لم طريقة عىل فروعه من أصوله ويستنبط
رأيت، كما للمعاجم مبتكر أول فهو لذة، كل عن عوًضا الفكرية لذته يف ووجد العيش،
اخرتع الذي وهو بحوره، يف العرب أشعار كل وحرص العروض لوضع مبتكر أول وهو
نعرفه الذي النحو عمل الذي وهو النغم، أصناف فيه وجمع العربية املوسيقى علم
العلم يخرتع فهو يدوِّنها، الكتب عىل يعكف أن من أرقى كان أنه ويظهر اليوم؛ إىل
الليث لتلميذه وتركه املعجم فكرة فوضع اللغة يف ذلك فعل يدوِّنونه، لتالميذه ويرتكه
أطنانه ومد النحو بسط الذي «فهو النحو يف ذلك وفعل قبل، رأيت كما يكمله نرص بن
يرَض لم ثم حدوده. أقىص بلغ حتى فيه الِحجاج وأوضح معانيه، وفتق علله، وسبَّب
من سيبويه إليه أوحى بما ذلك يف واكتفى … رسًما منه يرسم أو حرًفا فيه يؤلف أن
عنه ذلك سيبويه فحمل حكمته، ولطائف فكره، ونتائج نظره دقائق من ولقنه علمه،
بعده».60 تأخر َمْن عىل امتنع كما قبله، تقدم َمْن أعجز الذي الكتاب فيه وألف وتقلده،
العلماء أقوال من كثريًا ذكر بل الخليل أقوال عىل كتابه يف يقترص لم سيبويه ولكن
فصلني نقل وقد برمتها، أبوابًا عنه ينقل قد حتى يونس عن كثريًا ينقل فهو غريه،
الباب يف لك أذكر وما الباب هذا يف لك ذكرت ما «وجميع وقال: عنه، التصغري من

العني. كتاب مخترص الزبيدي 60
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قول وبني بينها يوازن العالء، ابن عمرو أبي أقوال ويحكي يونس»،61 قول يليه الذي
قايض»؛ «يا أختار فقال: النداء يف القايض عن الخليل «سألت ويقول: ويونس، الخليل
يونس وقول قاْض» «يا فقال: يونس ا وأمَّ القايض، هذا يف اختار كما بمنون ليس ألنه
«أبا ويريد بعربيته أثق َمْن حدثني ويقول: األخفش، الخطاب أبي عن ويروي أقوى62
البيت هذا «إن فيقول: منهم؛ سمع إنه ويقول مبارشة، العرب عن يروي وأحيانًا زيد».
من ذلك سمعنا ويقول: أبيه»،63 شعر أنه وزعم الناس، أفصح من أعرابي أنشدناه

العرب. من به يوثق َمْن وسمعنا العرب،
قبله، العلماء أقوال من تفرَّق ما كتابه يف جمع سيبويه أن فيظهر الجملة وعىل
مما بنفسه؛ هو سمعه وما شعره، من العلماء به استشهد ما وجمع بها، وبوَّ ورتبها
العرب، شعر من وخمسون بيت ألف الكتاب ففي باع؛ وطول اطالع، سعة عىل يدل
يكن ولم وأمثالهم، العرب كالم من كثري وفيه قائليها، إىل بيت ألف نحو منها نَسَب
علمنا فإذا العبارة. يف جودة مع والرتجيح التعليل يف قوية شخصية له كانت بل جامًعا،
أدركنا سنة وثالثون بضع وله مات وأنه بامَلْربَى، برصي عربي وأنه األصل فاريس أنه
عنه نقله ما فاستعرض يونس، عىل كتابه ُعِرض يرويه، فيما ثقة وكان نبوغه، مقدار
فإنما «الكتاب» قالوا وإذا بالرشح، وتداولوه العلماء ثقة الكتاب وحاز صادًقا، فوجده

منه. ومستمد عليه فمبنيٌّ بعده النحو يف أُلِّف ما وكل يعنونه،
من يولِّد فهو وكثرة، مهارة يف استعمله وقد والعلل، بالقياس مملوء والكتاب
ففي وقياسها، وتعليلها الحنفية بتفريع عمله ويذكِّرنا ويقيس، ويعلل أشياء اليشء
سميت إذا فيتساءل: الفروض ويفرض ر، يصغَّ وكيف ر يصغَّ ما يستقيص مثًال التصغري
إىل تصغرها؟ فكيف بفرس امرأة سميت وإذا تصغرهما؟ فكيف أذن أو بعني رجًال
والقياس أو كذا، والقياس يقول: ما فكثريًا تقريبًا، باب كل يف هذا أمثال من جًدا كثري
يف يكون أن ينبغي يكن لم فقال: أَميَْلحُه، ما العرب عن الخليل «سألت ويقول: يأباه،

إلخ».64 األسماء تحقر وإنما ر، يحقَّ ال الفعل ألن القياس؛

.١٠٩/٢ سيبويه 61
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بني التي اللغة يف كبريًا دخًال للنحويني أن من ذكرنا ما مصداق الكتاب ويف
يعقد فهو العرب، تعممه لم ما وعمموا العرب، تعرفها ال أشياء خلقوا وأنهم أيدينا،
ما غري عىل فيه الكالم فوضعوا قبيح، وهو النحويون استكرهه باب «هذا عنوانه: بابًا
أخذ وقد رسمنا، عما بنا يخرج طويل درس إىل يحتاج والكتاب العرب»،65 وضعت

ببعضها. إال منها العلماء يسلِّم لم ولكن غلطات سيبويه عىل املربِّد
األمم النحو علم من أُْقتُِبَس علم هو أو محض؟ عربي علم النحو فهل وبعد،

األخرى؟
هذا أصل يف األوروباويون العلماء «اختلف محارضاته: يف ليتمان األستاذ قال
كذلك، ليس آخرون وقال العرب؛ بالد إىل اليونان من نُِقَل إنه قال َمْن فمنهم العلم،
الذي هو وهذا العرب، عند النحو علم نبت كذلك أرضها، يف الشجرة تنبت كانت وإنما
كما ونقول وسًطا، مذهبًا املسألة هذه يف نذهب ونحن زمن، من العرب كتب يف ُرِوي
وهو األبيض، يوسف وترجمته ، (Josph la Blance) اسمه عالم السنة هذه يف أثبته
هو اخرتعه ما إال سيبويه كتاب يف يوجد ال وأنه االبتداء، يف النحو علم العرب أبدع أنه
العراق بالد يف الرسيان من اليونانية الفلسفة العرب تعلم ملَّا ولكن تقدَّموه، والذين
وبرهان الفيلسوف، أرسططاليس كتبه الذي النحو وهو النحو، من شيئًا أيًضا تعلَّموا
ليس ملعنى جاء وحرف وفعل اسم «فالكلم سيبويه: قال مختلف؛ الكلمة تقسيم أن هذا
وكلمة اسم إىل الكالم فيها م فيقسَّ الفلسفة ا أمَّ أصيل، تقسيم وهذا فعل»، وال باسم
،(Verd) األوربية اللغات يف له يقال كما الفعل، هي والكلمة االسم هو االسم أي ورباط،
وهذه ارتباط؛ أي (Conjuction) األوربية اللغات يف له يقال كما الحرف هو والرباط
إىل الرسياني ومن الرسياني، إىل اليونانية من ترجمت ورباط، وكلمة اسم الكلمات
وحرف وفعل اسم كلمات ا أمَّ النحو؛ كتب يف ال الفلسفة كتب يف هكذا فسميت العربي،

اهـ.66 نُِقَلت» وال تُرِجمت ما عربية اصطالحات فإنها
كان النحو لوضع األول العرص يف والرسيان اليونان تأثري أن يل يظهر والذي
والتوسع القياس آلة كاستخدام مبارش، غري أثًرا األثر أكرب كان وربما ضعيًفا، تأثريًا
واشتغل اليونانية الفلسفة نُِقَلت ا فلمَّ رأيت، كما النحوية القواعد وضع يف بواسطتها

.١٦٧/١ سيبويه 65
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قواعد يف بذلك النحو تأثر إليه وما املنطق وعرفوا ثانيًا، والفالسفة أوًال املتكلمون بها
٢٩٦–٣٨٤ سنة من عاش الذي الرماني الحسن أبا إن — مثًال — قالوا حتى وعلله،
كالمه يمزج وكان املعتزلة، مذهب عىل والكالم والفقه واللغة النحو علوم يف متفننًا «كان
فليس الرماني الحسن أبو يقوله ما النحو كان إن الفاريس: عيل أبو قال حتى باملنطق،
هذا تفصيل وموضع يشء»،67 منه معه فليس نقوله ما النحو كان وإن يشء، منه معنا

نؤرخه. الذي عرصنا بعد
مدرسة بالكوفة ونشأت وكتابه، بسيبويه البرصة نحو ج تُوَّ فقد حال كل وعىل

والفرَّاء. الكسائي وتلميذاه الرؤايس جعفر أبو رأسها عىل
وقالوا إلينا؛ يصل لم كتابًا فيه ووضع النحو يف الكوفة مدرسة الرؤايس أنشأ
مدرسة تناظر الكوفة مدرسة الحني ذلك من وبدأت به، وانتفع عليه اطلع الخليل إن
بني اشتد ثم البرصة، يف والخليل الكوفة يف الرؤايس بني هادئًا الخالف بدأ البرصة.
فرقة، كل إليه تنحاز َعَلم مدرسة لكل وصار البرصة، يف وسيبويه الكوفة يف الكسائي
السياسية العصبية عىل مؤسسة كانت املدرستني بني العلمية العصبية هذه أن ويظهر
ظهور آثار من أثًرا كذلك وكانت قبل، من أمرها حكينا والتي البلدين، بني ظهرت التي
اختلفت فقد كان ما وأيًا الجنسية، العصبية محل تحل أخذت التي البلدية العصبيات

أساسية. مبادئ يف البرصة مدرسة عن الكوفة مدرسة
أهم أن رأت البرصة مدرسة أن املدرستني بني األساسية الفروق أهم كان وربما
وتريد تلتزمها ونحوها والجزم والجر والنصب الرفع يف للغة عامة قواعد وضع غرض
العامة القواعد تلتزم ال دائًما اللغات كانت كان وإذا وحزم، دقة يف عليها تسري أن
التي العربية اللغة وخصوًصا القاعدة، عىل تجري أن يمكن ال مسائل فيها بل دائًما،
البرصيون أراد رأيت، كما كبريًا اختالًفا بينها فيما تختلف متعددة قبائل لغات هي
وال تُْحَفُظ — إنها قالوا صحتها ثبتت فإذا الشواذ، يهدروا أن غرضهم مع تمشيًا
لم إذا أقوالهم يف العرب بعض فخطأوا ذلك من أكثر عىل جرءوا بل — عليها يُقاس
بعض يف للفرزدق الحرضمي إسحق أبي ابن تخطئه من رأيت كما القواعد، عىل تجِر

ذلك. يف يشكُّون وال بشعره العلماء يحتج صميم عربي الفرزدق أن مع شعره،
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عىل يجري األكثر ورأوا واستعار، واستخار واستزاد استجاد رأوا إذا فالبرصيون
وإذا عليه، يقاس وال يُْسَمُع شذوذًا ذلك عدُّوا واستحوذ، استصوب رأوا ثم النسق، هذا
هذا تسري ال املواضع بعض يف رأوها ثم غالبًا، الخرب وترفع االسم تنصب « «إنََّ رأوا
األكثر باتباع الناس ألزموا َلَساِحَراِن﴾ َهذََاِنِ ﴿إِْن نحو ورد ما بصحة الوثوق مع السري
رأوا وإذا عداه، ما وأهدروا عليه وجروا بسلطانه وآمنوا القياس لوا فضَّ قد فهم األغلب،
من فوا وضعَّ عليه، تسري التي لوا فضَّ عليه، تسري ولغة القياس، مع تسري لغة لغتني:
أن وأرادوا بعضها، بإهدار ولو اللغة ينظِّموا أن أرادوا — الواقع يف — فهم غريها، قيمة
فيها يتسامحون جزئية شخصية مسائل التنظيم لهذا مخالًفا العرب من سمع ما يكون
والتنظيم، القواعد ُفتفِسد تكثر ال حتى عليها والقياس مثلها يف يتسامحون وال نفسها

تكلُّف. بنوع ولو وقواعدهم يتفق تأويًال الشاذ يؤولوا أن من يتمكنوا لم إذا هذا
العرب عن جاء ما كل يحرتموا أن ورأوا املسلك، هذا يروا فلم الكوفيون ا أمَّ
القواعد عىل ينطبق ال االستعمال كان ولو استعمالهم، يستعملوا أن للناس ويجيزوا
بغية يف السيوطي قال عامة، قاعدة لوضع أساًسا الشذوذ هذا يجعلون بل العامة،
أصًال فيجعله الرضورة يف إال يجوز ال الذي الشاذ يسمع كان الكسائي «إن الوعاة:
واحًدا بيتًا سمعوا لو «الكوفيون األندليس: وقال بذلك»، النحو فأفسد عليه؛ ويقيس
للوجوه تجويًزا أكثر فهم عليه»، بوا وبوَّ أصًال جعلوه لألصول مخالف يشء جواز فيه
وضعوا رجب» كلِّه َحْوٍل ة ِعدَّ ليت «يا — مثًال — سمعوا فإذا املسائل، يف املختلفة
«إن وقالوا: معرفة، وهي بكلِّه نكرة وهو الحول وصف ألنه شاذ؛ أنه مع قاعدة لذلك
كله، شهًرا صمت تقول أن وأجازوا مؤقتة»،68 كانت إذا جائز لفظها بغري النكرة تأكيد
يُْعَرف لم البيت هذا إن أوًال، يقولون: ذلك يف البرصيني أن مع كلها، ليلة وتهجدت
كانوا الكوفيني أن ذلك إىل أضفت فإذا عليه. يقاس ال شاذًا لكان صحَّ لو وثانيًا: قائله،
البرصيني، عند املصنوع الشعر من أكثر لديهم املصنوع الشعر وأن للشعر، رواية أكثر

مسلكهم. يف والكوفيني البرصيني بني الُخلف مقدار أدركت
إسحق أبي ابن إن يقولون: فهم األوىل، أيامها يف البرصة يف النزعتان هاتان وكانت
بالشواذ، يأبهان ال وكانا للقياس، ميًال أشد كانا عمر بن عيىس وتلميذه الخرضمي

بعدها. وما ١٨٦ اإلنصاف كتاب 68
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بن يونس وتلميذه العالء بن عمرو أبو وكان العرب، تخطئة من يتحرجان ال وكانا
تخطئتهم، من ويتحرَّجان العرب قول يعظِّمان عكسهما: عىل أيًضا البرصيان حبيب
أتى َمْن عىل الثانية النزعة وغلبت البرصيني، من بعُد أتى َمْن عىل األوىل النزعة فغلبت

الكويف. الكسائي سيما وال الكوفيني، من بعد
طريقتهم وأن عقًال، وأقوى حرية أكثر كانوا البرصيني أن النزعتني هاتني يف ونرى
ورد ِلَما احرتاًما وأشد حرية أقل الكوفيني وأن اللغة، عىل سلطانًا وأقوى تنظيًما أكثر
واملنطق، النظام يسودها لغة ينشئوا أن يريدون فالبرصيون موضوًعا، ولو العرب عن
مع يتمىش ال قول أو موضوعة، أو ضعيفة رواية من الفوىض أسباب كل ويميتوا
يهملوا أن غري من الشاذ، حتى للموجود قواعد يضعوا أن يريدون والكوفيون املنطق؛
الواحد لليشء كان فإذا ِلفقه، إىل اليشء يضعوا أن عملهم فكل املوضوع، حتى شيئًا

قواعد. جملة له وضعوا صور جملة
فسيبويه املجرى، هذا جارية قبُل إليها أرشنا التي نفسها الزنبورية املسألة ولعل
خرب، وهي مبتدأ، هو املنطق، مع املتمشية ألنها ِهَي؛ ُهَو فإذا نقول: أن إال يجيز ال
ُسمع بما فاستمسك إياها، هو فإذا سمع: أو له روي والكسائي رفع، ضمري وكالهما
بالشاذ يؤمن ال ألنه يجزه فلم سيبويه ا أمَّ شاذًا؛ كان وإن عليه القياس وأجاز وأجازه
يف يجري فيما عليه نقيس أن وال أقوالنا، يف نجيزه أن يجوز فال سماعه، ثبت وإن

كالمنا.
األنباري ابن وألَّف النحوية، الفروع يف اختالفهم األصول يف اختالفهم عن ونشأ
مائة فيه عدَّ والكوفيني»،69 البرصيني بني الخالف، مسائل يف «اإلنصاف سماه: كتابًا
عند السمو من مشتق االسم مثل: والكوفيون، البرصيون فيها تََخاَلف واثنتني مسألة
املصدر أو املصدر، من مشتق الفعل ومثل: الوسم؛ من الكوفيون وقال البرصيني،
سامًلا مذكر جمع يجمع كطلحة للتأنيث تاء فيه الذي االسم ومثل: الفعل، من مشتق
املدرستني من كل وذهب إلخ. ماٍض فعل أو جر حرف االستثناء يف حاشا ومثل: أوال،
ابن وانترص بينهما، الخالف واحتدم نقيل، وبعضها عقيل بعضها أدلة إىل مسألة كل يف

حججهم. الكوفيني عىل وردَّ للبرصيني األنباري

والكوفيني». البرصيني بني الخالف مسائل يف «التبيني كتاب العكربي البقاء أبو ألَّف كما 69
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ارتيابًا وأشد يروون، ما بثقة شعوًرا وأكثر بأنفسهم، اعتداًدا أكثر البرصيون وكان
أن يتحرج البرصي ولكن البرصي، عن يأخذ الكويف كان لذلك الكوفيون؛ يرويه فيما
من أحد يُعلم وال الكوفة، علماء عن يروي كان زيد أبا إن قالوا: حتى الكويف، عن يأخذ
املفضل عن روى فإنه زيد، أبا إال الكوفة أهل عن أخذ واللغة بالنحو البرصيني علماء

الضبّي».70
واستتب السياسية، األمور وهدأت بغداد، مدينة تأسست حتى كذلك الحال وظل
العلماء فتسابق أوالدهم؛ لرتبية ويدعونهم العلماء عون يشجِّ واألمراء الحلفاء وأخذ األمن،
ملا للبرصيني، كان مما أكثر واألمراء الخلفاء عند الحظوة للكوفيني وكان بغداد، إىل
الرشيد، عند العظمى الحظوة ذو الكوفة مدرسة رئيس فالكسائي أسباب، من سبق
السكِّيت وابن املأمون، أوالد معلم كان الكسائي تلميذ والفرَّاء واملأمون، األمني ومعلم
القصور، يف للبرصيني مزاحمة هناك كانت نعم املتوكل، أوالد معلم كان الفرَّاء تلميذ
البرصي واملربِّد الكويف ثعلب وكان املأمون، معلمي أحد برصي وهو اليزيدي كان فقد
قرِّب فإذا عدًدا، وأكثر سلطانًا أعظم الكوفيون كان ولكن املعتز، بن هللا عبد مّعلمي
الحمريي منصور بن ليزيد معلًما كان ذكره السابق كاليزيدي خاصة، فألسباب برصي
البرصيني بني الخالف احتدام قبل ذلك وكان اليزيدي، ي فُسمَّ إليه ُونِسَب املهدي، خال
كان فقد هذا ومع برصيًا، كان وإن الحني ذلك من مكانته له فُحِفَظت والكوفيني؛

بسلطانه. معرتًفا للكسائي مسامًلا
املذهبني عرض يف سببًا بغداد يف والبرصيني الكوفيني التقاء كان فقد هذا ومع
ابن قال قتيبة، ابن ممثليه من كان منتخب مذهب ووجود منهما، واالنتخاب ونقدهما
عن كتبه يف وحكى املذهبني، خلط أنه إال البرصيني يف يغلو قتيبة ابن «وكان النديم:
والكوفيني البرصيني عن أخذ فقد الدينوري حنيفة أبو ذلك يف ومثله الكوفيني»،71

جميًعا.

.١٧٥ األنباري ابن 70
.٧٧ الفهرست 71
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وحسبك األمصار، من عداها ما فيهما البرصة فاقت واألدب، اللغة يف الشأن كان كذلك
منهم نذكر البرصيني من واألدب اللغة عنها ت ُرِوي التي الشخصيات أقوى أن دليًال
برصي. وكلهم عبيدة، وأبو زيد، وأبو األصمعي، وهم: ذلك، يف الناس أشهر كانوا ثالثة
وقد أصمع، جده إىل نُسب ُقَريب، بن امللك عبد اسمه باهلة، من عربي فاألصمعي
وكان واألدب، اللغة أهلها عن وكتب البادية إىل ورحل علمائها، عن وأخذ بالبرصة نشأ
ميال ظريف، الروح، خفيف ولكن منه، فخافت جارية األمراء أحد وهبه املنظر، قبيح
ضحكه ويستخرج ثه، يحدِّ َمْن يعِجب كيف يعرف وأخبارهم، األعراب ُمَلح حكاية إىل
لتمرَّ حتى جيدة، حافظة أوالهما: شهرته، رسَّ كانتا خصلتني ِرُِزق وقد واستحسانه؛
أرجوزة، ألف عرشة ستة يحفظ أنه عنه فريوى فيحفظها، الطويلة القصيدة سمعه عىل
الذكاء من القدر بهذا يكن ولم صحيح؛ فأساسه فيه بولغ إن وهذا العرب، دواوين عدا
ألن كبريًا؛ مبلًغا النحو يف يبلغ وال العروض، يعلمه أن عن يعجز فالخليل العلمي،
مع يتناظر رآه َمْن يقول ولذلك ونحوه، القياس يف مهارة إىل يحتاج كان عرصه نحو
اإللقاء، جودة والثانية: بلسانه». يغلبه واألصمعي سيبويه مع كان الحق «إن سيبويه:
عربَّ «ما الشافعي: فيه ويقول بنغماته»، الناس يطرب بلبل «إنه نواس: أبو قال حتى
ولهجتهم كالمهم يف العرب سماع وكان األصمعي»، عبارة من بأحسن العرب عن أحد
التقرب من الخصلتان هاتان مكنته الخلة. هذه منه فأعجبتهم الحرضيني، يعجب مما
كتب ومأل األعراب، ُمَلح من يروى بما ومضحكه وسمريه الرشيد نديم فكان للقرص،
من روى وبما االجتماعية، حياتهم يف واألعراب العرب عن قصص من روى بما األدب
العلماء، حلقات ويف األمراء يدي وبني القرص يف العلماء وبني بينه دار وبما وأدب، لغة

غناه. يف سببًا كان كما الواسعة، شهرته يف سببًا بالرشيد اتصاله وكان
بمعرفة يكتفي ال واشتقاقها، معانيها وتحديد وألفاظها باللغة العلم واسع وكان
الخيل ألفاظ من يجمع عبيدة فأبو يشاهد، مما كان إن مدلوله يشاهد حتى اللفظ
عن عبيدة أبو يُْسأَل ولكن األصمعي، يجمع ما أضعاف بها يتعلق وما وأعضائها
نتيجة وذلك دقة؛ يف األصمعي ذلك ويعرف يعرف، فال فرس أُْحِرض إذا األلفاظ مدلول
علم أكثر أن حني عىل معيشتهم، يف بهم واتصاله منهم وسماعه طويًال العرب مخالطة

نظري. عبيدة أبي
أعلم أحًدا رأينا «ما األخفش: فيقول ودواوينها، العرب ألشعار الحفظ واسع وكان
نحًوا أنشد وقد األصمعي «شهدت األعرابي: ابن ويقول وخلف»، األصمعي من بالشعر

العرب. قبائل شعر من الكثري عنه ِرُوي وقد عرفناه»؛ بيت فيه ما بيت مائتي من
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وأحاديث سمر من هؤالء يتطلبه وما األمراء يدي وبني القصور يف وجوده أن كما
يف األعراب ُمَلح من الكثري اليشء يروي جعله لذلك األصمعي استعداد وحسن طريفة،
القصص من النوع بهذا العراق جو مأل حتى ذلك، إىل وما ومشاكلهم وزواجهم عشقهم

األمصار. تناقلته ثم
فيقول عليه، الحكم يف الناس يختلف يروي؟ فيما صدوًقا ثقة كان هل ولكن
لم ما اللغة يف يزيد كان بأنه ومشهوًرا الخالعة، إىل منسوبًا األصمعي «كان بعضهم:
فعل ما له: فقال األصمعي، أخي ابن الرحمن عبد رأى رجًال أن ويروون منها».72 يكن
قال: أنه األعرابي ابن ُروى ما وَمرَّ األعراب.73 عىل يكذب الشمس يف قاعد فقال: عمك؟
األصمعي، كذب منه لتعرفوا األعرابي بهذا جئتكم فقال: أعرابي، ومعه مّحلم أبو لقيني

عنرتة: بيت يف يقول كان أليس

يْ��َل��ِم ال��دَّ ِح��يَ��اِض ع��ن تَ��نْ��ِف��ُر َزْوَراءَ ف��أص��ب��َح��ْت ال��دُّْح��ُرَض��يْ��ِن ب��م��اء ش��ربَ��ْت

فسلوا أعداءهم، األعاجم جميع يعدُّون كانوا والعرب أعاجم، ألنهم األعداء الديلم إن
غري إبيل أوردتها بالغور حياض الديلم فقال: فسألناه الديلم، معنى ما األعرابي هذا

مرة!
له» فرس عىل قتيبة بن َسْلَم يسابق أبي بينا يقول: األصمعي إن عبيدة ألبي وقيل
قط األصمعي أبو ملك ما وهللا … أكرب وهللا هلل والحمد هللا «سبحان عبيدة: أبو فقال

ثوبه».74 عىل إال ُحِمل وال دابة
ألف من سمعت األصمعي، رواها كلمة يف يقول األعرابي ابن «سمعت ثعلب: وقال

األصمعي».75 قاله ما خالف أعرابي
داود أبو وقال الحديث، يف حنبل بن وأحمد َمِعني ابن وثَّقه فقد يوثِّقونه، وآخرون
جوابًا، أحرض الناس يَر «لم الطيب: أبو فقال اللغويني، بعض ووثَّقه صدوق، إنه عنه
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يفرس ال فكان التأله شديد وكان لهجة، أصدقه وال األصمعي من يحفظ ملا وأتقن
وكان تحرًجا، الحديث وكذلك القرآن، يف واشتقاق نظري له اللغة من شيئًا وال القرآن
صدوًقا وكان اليسرية، األحاديث إال األحاديث من يرفع ولم هجاء، فيه شعًرا يفرس ال
األعراب، نوادر من الناس وسقاط العوام يحكي ما ا فأمَّ الّسنة، أهل من يشء كل يف
الحكاية) تقدمت (قد أخيه ابن عن يحكونه وما األصمعي، اختلقه مما هذا ويقولون
األصمعي يكون وأنى … مذكوًرا شيئًا يكن لم عمه ولوال الرحمن، عبد ذلك يقول وكيف
إال يجيز وال عنه، ينفردون عما ويقف العلماء، عليه أجمع فيما إال يفتي ال وهو كذلك،

سواه». ما دفع يف ويلح اللغات، أفصح
متحريًا الحديث من يروي فيما كان أنه املتناقضة الروايات بني جمًعا يل ويظهر
يف أحيانًا يجتهد أنه إال غالبًا، صادًقا اللغة يف وكان املحدِّثون، فوثَّقه التحري، شديد
ذلك يف فريخي األعراب عن يحكي وما وامللح النوادر يف ا أمَّ فيخطئ، الغريب تفسري
اخرتعها، أو فيها تََزيَّد ْملحة أو ظريًفا قوًال يستدعي الحال وجد وإذا العنان، لنفسه
يرويه فيما نشك لذلك التقوى؛ عن به يخرج أو دينًا يمس ما ذلك يف التساهل يرى وال
قالها سنة، وتسعني ست ابن وهو العشق أضناه الذي األعرابي كحكاية النوادر من
ا فلمَّ كثري، ذلك وغري يعشق؟!» وتسعني ست «ابن امللك! عبد يا ويحك له: فقال للرشيد،
ونسبوها أيًضا األعراب من الظريفة النوادر اخرتعوا به، وُعرف ذلك منه الناس أنس
سبق وقد األصمعيات، كتاب األدب يف منها بعضها، لنا بقي كثرية كتبًا ألَّف وقد إليه.

قبل. منها نموذًجا نقلنا اللغة يف رسائل وبعض فيه، القول
األنصار، من الخزرج من عربي أوس، بن سعيد فهو األنصاري، زيد أبو ا وأمَّ
إىل ورحل العالء، بن عمرو أبي أمثال علمائها عن العلم وأخذ كذلك، بالبرصة ونشأ
عبيدة، وأبي األصمعي كاتصال يكن لم بالخلفاء اتصاله ولكن املهدي، أيام يف بغداد
— ويلتزم الغريب، عن يبحث متقعًرا كان فقد لذلك؛ تؤهله تكن لم صفاته أن ويظهر

واإلعراب. النحو — العامة مع حتى
يجرِّحاه أن يستطيعا ال حتى الصدق، بالتزام عبيدة وأبا األصمعي يفُضُل وكان
واألصمعي عبيدة أبي عن «ُسِئَل زيد أبا أن البغدادي الخطيب روى يجرحهما؛ أنه مع
العلماء وكان وإسالم».76 وتقوى عفاف من شئت ما فقاال: عنه وسئال كذَّابان، فقال:

.٧٩/٩ بغداد تاريخ 76
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األصمعي ا «أمَّ مناذر: ابن قال فقد الصدق، مميزاته أهم أن رأوا الثالثة بني قارنوا إذا
سيبويه وكان فأوثقهم»؛77 زيد أبو ا وأمَّ فأجمعهم، عبيدة أبو ا وأمَّ الناس، فأحفظ
النحو، يف منهما أعلم بأنه عنهما يمتاز كان كذلك زيد؛ أبا يريد الثقة، أخربني يقول:

العرب. عن حكاها التي الكثرية بالشواهد النحو إمداده وهو فيه، كبري فضل وله
عن األخذ من يتحرج فلم عنده، البلدية العصبية ضعف مميزاته من كان كما
الكوفيني من به وثق عَمْن أخذ بل البرصة، علماء من غريه فعل كما الكوفة علماء

عنه. نَََقل وبما باسمه ح ورصَّ الشعر، من كثريًا عنه فأخذ الضبِّي، ل كاملفضَّ
مذهب عنهم األخذ يف وله البادية، يف العرب عن أخذًا الثالثة أكثر زيد أبو وكان
اللغات، أصح إال ز يجوِّ وال األخذ، دائرة يضيِّق كان فاألصمعي األصمعي، مذهب يخالف
األصمعي من أكثر له الناس وتوثيق الشديد تحريه فمع — زيد أبو ا وأمَّ ذلك، يف ويشدد
نادًرا؛ غريبًا كان ولو سمعه ما يروي بل عنهم، يؤخذ َمْن دائرة يضيَّق ال كان —

األصمعي. عن روي مما أكثر اللغة من عنه روي ما وكان بأشياء، انفرد ولذلك
أن الريايش أراد عقله، يختّل ولم حفظه واختل املائة، قارب حتى طويًال ر وعمَّ
سنة مات أُنِْستُْه». فإني عيلَّ تقرأه «ال زيد: أبو فقال والكأل، الشجر يف كتابه عليه يقرأ

.٢١٥
واللبن». «اللبأ وكتاب «املطر»، وكتاب «النوادر»، كتاب كتبه: من لنا وبقي

من سماعي فهو القصيد شعر من فيه كان «ما أوله: يف قال النوادر فكتاب
العرب» من سماعي فذلك الرجز وأبواب اللغات من كان وما الضبِّي، محمد بن ل املفضَّ
ثم أكثر أو الثالثة أو البيتني الرجز، أو القصيدة من بالقطعة يأتي أن فيه وطريقته
ليرشحه، غريب فيها التي األبيات اختيار د تعمَّ قد أنه ويظهر غريب، من فيها ما يرشح

َغَطَفان: من رجل قال قوله: ذلك مثال

ُخ��روُج ��ن��اِت ال��سِّ َق��وَّاُم ال��ض��ي��ف إل أن��ن��ي ��ب��يَّ��يْ��ِن ال��صَّ أمُّ ع��ِل��َم��ت ل��ق��د
َل��ه��وُج َوْدَع��ت��ي��ن ذُو ث��دي��ه��ا ع��ل��ى يَ��ُع��رَُّه��ا ب��اَت ال��َع��وَج��اءُ ال��م��ْرغ��ث إذا
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ن��ض��ي��ُج وه��َو ال��لَّ��ح��م ي��ه��ي��ُن ��ْن ِل��م��مَّ وإنَّ��ِن��ي ن��ي��ئً��ا ال��لَّ��ح��َم ألْغ��ِل��ي وإن��ي

وعْجَفاء، عوجاء، دعيت فلذلك املرِضُع، واملرغُث: النعاس، وهي نة ِسَ جمع نات: السِّ
إلخ. عنقه يف ِمنََْقاَفاِن والوْدَعتَان َعَجُفها، وَعَوُجها

عن نقٌل ففيه بعده، اللغة أئمة من كثرية حواٍش دخلته قد الكتاب هذا أن ويظهر
بعده. جاءوا أو تالميذه من كانوا مَمْن وغريهم واملربِّد والريايش السجستاني حاتم أبي
والَكْرم، النخل يف األصمعي رسائل مثال فعىل واللبن»،78 و«اللِّبَأ «املطر» كتاب ا وأمَّ
والثُّماُل والُحَضار ْضيٌَح، املذيق ّللبن «يقال واللبن»: «اللبَأ كتاب يف — مثًال — فيقول
النخيسة وهي أْن، الضَّ بلبن املَعز لبن يخلط أن واَلقِطيبة حليبه، من أكثر ماؤه الذي
ورقتني نحو يف والكتاب إلخ. قطيب» ممزوج وكل َحِمضت، إذا النخيسة تْدَعى أيًضا،

اثنتني.
كان بالوالء تيمي اآلباء، يهودي األصل، ففاريس امُلثَنَى، بن َمْعَمُر عبيدة أبو ا أمَّ
وفارسية يهودية ثقافة واسعة، ثقافات من ظروفه مّكنته اطالًعا، وأوسعهم الثالثة أعلم
العلوم، من كثري يف يشارك بل كزميليه، والنوادر والنحو اللغة عىل يقترص ال وعربية،
إذا ولكن وأيامها، الفرس بأخبار ذلك ويقارن وأيامها، العرب أخبار من كثريًا ويعرف
وأبي األصمعي إحسان بالعربية التعبري يحسن يكن لم املربَى عربي األصل فاريس كان
أْسَفاِره َمَع َك تُِرِ ما عالم عبيدة «أبو قال: إذ وصف أحسن نواس أبو وصفه وقد زيد،
وسعة التأليف عىل القدرة يف قرينيه يفوق صفيح، وال بليغ ال عالم فهو يَْقَرؤُّها».
العربية، العصبية من التحرر من فارسيته ومكَّنته األداء، حسن يف ويفوقانه االطالع،
ولكنه معايبهم؛ يف الكتب ويؤلف أنسابهم وعىل أحيانًا العرب عىل يطعن شعوبي فهو
بها، زيد وأبي األصمعي علم عن كثريًا يقل ال واسًعا علًما العربية باللغة عالم هذا مع
يف يجيب عبيدة أبو وكان اللغة، ثلث يف يجيب األصمعي «كان مناذر: ابن قال حتى
منشأ ليس بأن الجملة هذه بعضهم فرس وقد ثلثيها»؛ يف يجيب زيد أبو وكان نصفها،
فيها، والتضييق والفتيا والتحمل األخذ يف ع التوسُّ منشؤه ولكن وقلته االطالع سعة ذلك
بأيام الثالثة أعلم عبيدة أبو «وكان كاألصمعي، يأخذ فيما تضييًقا أشد بعضهم فكان

النتاج. يف اللبن أول البأ 78
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فرسان التَقى ما يقول: كان أنه عنه روي حتى لعلومهم»، وأجمعهم وأخبارهم العرب
معرفة عىل تدل غلوها مع وهي فارَسيْهما»، وعرفت عرفتهما إال إسالم وال جاهلية يف
الرشيد، إىل وقرَّبه املوصيل إبراهيم بن إسحق بغداد استقدمه وقد باألخبار. واسعة
منهم؛ عصبية به ويزاحمونه األصمعي عىل يقدمونه كالربامكة الفرس وبعض هو وكان
للعصبية الخضوع من فارسيته حررته وقد األصمعي، من أعلم هو كان الواقع ويف
يتحرج وال األصمعي، تشدد والحديث القرآن آيات تفسري يف يتشدد ال وكان العربية،
حتى طويًال كذلك ر وعمَّ اجتهاده؛ إليه يؤديه ما ذلك يف ويقول الفهم، يف يجتهد أن من

.٢١٣ سنة ومات املائة، قارب
جرير بني النقائض كتاب منها: لنا بقي ما أهم كثريًا الكتب من ترك وقد
الحبيب، بن محمد قال ّكِري: السُّ الحسني بن الحسن «قال أوله: يف جاء والفرزدق،
جرير بني كان ما فيه ذكر وقد إلخ»، قال التيمي امُلثَنَّى بن معمر عبيدة أبي عن ُحِكي
العرب أليام واٍف ورشح لغريبه، تفسريات بعض وعليها النقائض، أشعار من والفرزدق
ابن وتاريخ الفريد، العقد يف منها جاء ملا أساًسا كان مما أحداث، من فيها كان وما
األدب يف االطالع سعة من عبيدة ألبي كان ما عىل دليل خري فالكتاب وغريهما؛ األثري
من Bevan بيفان األستاذ بنرشه قام وقد وأنسابهم، وقبائلهم العرب وتاريخ والشعر
يف وثالث ورشحها، النقائض يف اثنان مجلدات، ثالثة يف ١٩١٢ سنة إىل ١٩٠٥ سنة
ومنهجه طريقته عىل يدل أيدينا بني عبيدة ألبي أثر أكرب شك، غري من وهو فهارسه،

وأسلوبه. ولغته التأليف يف
واألدب، اللغة أكثر عنهم أخذنا الذين العلماء وهم البرصة، نجوم هم الثالثة هؤالء

أقلها. إال بقي ما عنهم أخذ مما اللغة كتب ُجرِّدت فلو
ل واملفضَّ والفرَّاء الكسائي ثالثة: أخرى نجوم الكوفة علماء من يقابلهم وكان

عهد. ويلّ مربَّي كان وكلهم الخليفة، قرص يف كان وكلهم بِّي، الضَّ
خرج أنه يروون الكوفة، علماء أشهر ومن َضبَّة، من فعربي الضبي املفضل ا فأمَّ
وجعله عنه عفا ثم املنصور به فظفر حسن، بن هللا عبد بن إبراهيم مع املنصور عىل
للشعر، وروايته العرب وأيام باألنساب ومعرفته بالنحو اشتهر وقد املهدي؛ ابنه ُمَربِّي
يف اختالف عىل ١٧٠ سنة أو ١٦٨ أو ١٦٤ سنة مات يروي، فيما بالصدق َ وُعِرف

الروايات.
األمثال. وكتاب فيه، القول تقدَّم وقد ليات، املفضَّ كتاب كتبه أهم من لنا بقي وقد
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عيل بها وتعلَّم الكوفة، يف نشأ البرصي، كسيبويه األصل ففاريس الكسائي ا وأمَّ
بوادي إىل خرج ثم أحمد، بن الخليل عن وأخذ البرصة إىل وذهب الرؤايس، جعفر أبي
العرب عن الكتابة يف حرب قنينة عرشة خمس أنفذ وقد فرجع وتهامة، ونجد الحجاز
من إلينا نقل ما عليه يدل كما سيبويه، مبلغ النحو يف يبلغ ولم حفظ، ما سوى
يف يوسف أبي نظري والنحو اللغة يف الرشيد قرص يف كان وقد النحوية؛ مناظراته
أخرجه حتى الخليفة عند أثريًا «وكان واملأمون، األمني لولديه مؤدبًا واتخذه الفقه،79

واملؤانسني».80 الجلساء طبقة إىل املؤدبني طبقة من
يف ليس قيل حتى يد الشعر يف له يكن «ولم والقراءات واللغة بالنحو اشتهر وقد

بالشعر».81 الكسائي من أجهل العربية علماء
فلقي بغداد إىل سار ثم البرصيني، من نحوه أخذ إنه وقالوا البرصيون، جنه هَّ وقد
أخذه كان ما بذلك فأفسد واللحن؛ الخطأ من الفساد عنهم فأخذ الُحَطمِية،82 أعراب
واللحن، الخطأ من يجوز ال الذي الشاذ يسمع كان الكسائي «إن وقالوا: كله. بالبرصة
أفسد حتى عليه ويقيس أصًال ذلك فيجعل والرضورات، الفصاحة أهل غري وشعر
ويظهر النحو، يف الكوفيون عليها سار التي الطريقة هي هذه أن تقدم وقد النحو».
والنصب والرفع الجر يجيز ما فكثريًا التأويل، كثري القياس كثري كان أنه عنه ممانُقَل

التعليل. يف سيبويه من حًظا أقل وكان بعيد83 تأويل عىل والكرس والضم والفتح
يقول: األنصاري زيد أبو فكان وغريه، األصمعي مع شأنهم توثيقه يف اختلفوا وقد
كان «لنئ ويقول: املثالب بأقبح يثلبه األعرابي وابن قط»، كذبة الكسائي عىل جربت «ما
وابن برصي زيد أبا أن مع هذا منه»،84 عقًال أخل أحد األرض يف فما هذا قال زيد أبو
صورة البغدادي الخطيب بها يصوره التي والصورة للكسائي؛ وتلميذ كويف األعرابي

.١٨٨/٥ األدباء معجم انظر 79
.١٨٣/٥ لياقوت األدباء معجم 80
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تعديله عىل الناس فأكثر كان ما وأيًا واألدب، العلم وسعة والكمال، الصدق عىل تدل
.١٨٩ سنة مات القرَّاء. مشهوري أحد وهو سيما ال وتوثيقه،

العامة. لحن يف إليه تُنَْسُب رسالة إال كتبه من لنا يبَق ولم
األسدي األصيل الديلمي زياد بن يحيى وهو الفرَّاء، تلميذه الكسائي بعد وجاء
البرصيني، علم الكوفيني علم إىل جمع الكوفيني، أعلم — شك بال — وكان بالوالء،
بجانب العقل كبري هو ثم البرصي، يونس عن أخذ كما الكويف الكسائي عن فأخذ
املؤمنني بأمري يلقب حتى النحو، يف وحِده ونسيُج اللغة، يف بحر فهو االطالع، سعة
وحاذق بالطب، وخبري النجوم، علم يف وماهر الفقهاء، باختالف عالم وفقيه النحو، يف
وكان االعتزال، إىل «يميل متكلم ذلك إىل وهو وأشعارها، وأخبارها العرب أيام يف
أوالده، مربَّي املأمون اتخذه قد الفالسفة»85 ألفاظ فيها ويستعمل تصانيفه يف يتفلسف
محافظة بني وكالفرق والرشيد، املأمون بني كالفرق والكسائي الفرَّاء بني الفرق وكان
الرشيد، عهد يف الناشئة العلمية الحركة بني وكالفرق املأمون، عند العقل وحرية الرشيد
وقد النحو، ويف اللغة ويف التفسري يف واسع أثر للفرَّاء وكان املأمون؛ عهد يف والناضجة
له وأفرد العرب، من سمع ما يجمع وأن النحو، أصول يجمع أن املأمون إليه طلب
له وجعل كتبه، خزائن يديه بني وجعل يخدمه، َمْن إليه ووكَّل قرصه، حجر من حجرة
فألَّف وفلسفه، النحو وضبط الكتب، وألَّف ذلك عىل فعكف يديه، بني يكتبون الورَّاقني
التعاريف بالحدود يريد فهو باملنطق، تأثره عىل يدل الكتاب واسم الحدود، كتاب فيه
سيبويه بها يعِن لم أمور وهذه إلخ.. الرتخيم وحد النداء وحد والنكرة املعرفة كحد
إىل النحو تقريب فضل له وكان واملنطق، الفلسفة آثار من أثر وهي كثريًا، كتابه يف
العمق من سيبويه عليه كان ما عكس عىل الصبيان، يفهمه أن ليستطيع حتى اإلذهان
ألنه اللغة كانت ما الفرَّاء «لوال ثعلب: يقول وضبطها؛ اللغة جمع أنه كما والصعوبة،

موضعه. يف تقدَّم وقد القرآن، تفسري يف أثر له كان كما وضبطها»، لها حصَّ
وتقعيد الضبط، نحو واسعة خطوة والنحو باللغة الفرَّاء خطا فقد الجملة وعىل
لم كتبه أكثر ألن بعده َمْن كتب يف ذلك ظهر األصول، من الفروع وتمييز القواعد،

.٢٠٧ سنة مات وقد إلينا. تصل
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األْعَرابي بابن املعروف زياد بن محمد الكوفيني من الفراء طبقة يف كان ومَمْن
باألعرابي ب لُقِّ وإنما سنديًا، عبًدا كان بل اللفظ، من يتبادر كما أعرابيًا أبوه يكن ولم
العرب، من كان وإن عجمة لسانه يف كان إذا وأعجمي أعجم رجل يقولون «ألنهم
وإن بدويًا كان إذا أعرابي ورجل فصيًحا، كان وإن العجم إىل منسوب عجمي ورجل
ُعِرَف وقد بدويًا» يكن لم وإن العرب إىل منسوب عربي ورجل العرب، من يكن لم
القطة حافظة وُمِنَح القبائل، ألشعار راوية وكان اللغة، أئمة أكابر من وُعدَّ بالنحو،
عديدة، كتبًا أللَّف ُجِمَع لو ما حفظه من الناس عىل يميل كان األصمعي، حافظة تشبه
وأبا األصمعي جرَّح وقد العلماء، عىل الحكم قاِيسَ يروي فيما ثقة كان أنه ويظهر
عاًما. ثمانني نحو عن ٢٣١ سنة مات واالختالق. بالكذب ورماهم والكسائي، عبيدة

وأحداثها، العرب وأيام واألخبار األشعار رواية فن وهو تميَّز نوع متميز فن وهناك
اشتهر ولكن كثريًا، أو قليًال الباب هذا يف يساهمون قبل ذكرهم سبق َمْن كان وقد
هذا رءوس أحد يكون أن القدر وشاء به، ُعِرُفوا و عليهم لب وَغَ الفن بهذا قوم
كالهما األحمر، خلف والبرصي الرواية حماد فالكويف برصيًا، واآلخر كوفيًا أيًضا الفن
بالشعر عارف العلم واسع وكالهما فرغاني، وخلف ، ديلميٌّ فحماد األصل؛ عربي غري
البرصيون عنه أخذ وكالهما واألحداث، واأليام باألخبار عالم عصوره، ومميزات وفنونه
الضبِّي ل املفضَّ «سمعت األعرابي: ابن قال اع. وضَّ كاذب وكالهما جميًعا، والكوفيون
وكيف له: فقيل أبًدا، يصلح فال أفسده ما الراوية حماد من الشعر عىل سلط قد يقول:
أخطأ َمْن يردُّون العلم أهل فإن كذلك، كان ليته قال يلحن؟ أو روايته يف أيخطئ ذلك؟
فال ومعانيهم، الشعراء ومذاهب وأشعارها، العرب بلغات عالم رجل ولكنه الصواب، إىل
اآلفاق، يف عنه ذلك ويحمل شعره، يف ويدخله رجل مذهب به يشبه الشعر يقول يزال

ذلك».86 وأين ناقد، عالم عند إال منها الصحيح يتميز وال القدماء أشعار فتختلط
افتتح ُسْلَمى أبي بن زهري رأيت «إني ل: للمفضَّ قال املهدي أن األغاني وروى
الذي فما قول، ذلك قبل له يتقدم ولم — َهِرٍم يف القول وعدُّ ذا دع قال: بأن قصيدته
أني إال شيئًا هذا يف املؤمنني أمري يا سمعت ما املفضل: له فقال برتكه؟ نفسه أمر
َهِرم، مدح إىل عنه فعدل شعًرا يقول أن يف يَُروَّي أو يقوله، قول يف يفكر كان توهمته

.١٧١/٧ األدباء معجم 86

627



اإلسالم ضحى

زهري قال هكذا ليس حماد فقال السؤال هذا فسأله بحماد املهدي دعا ثم ذا. دع وقال:
فأنشده: قال قال؟ فكيف قال: املؤمنني، ياأمري

َده��ِر وَم��ذْ ُم��ذِْح��َج��ج أْق��َويْ��َن ال��ح��ْج��ِر ِب��ُق��نَّ��ِة يَ��اُر ال��دِّ ِل��َم��ِن
��در وال��سِّ ��اِل ال��ضَّ أوالِت َض��ْف��َوى ِم��ْن ال��نَّ��ح��ائ��ِت ب��م��ن��َدَف��ع َق��ْف��ًرا
ال��ح��ض��ِر وَس��يَّ��ِد ال��ك��ُه��وِل َخ��يْ��ِر َه��ِرٍم ف��ي ال��ق��ْوَل وََع��دِّ ذا دَْع

فقال هي، ملن يُْدر ولم تعرف لم قصيدة فأنشده حماًدا جاء أعرابيًا أن وُرِوي
فقالوا نجعلها؟ أن ترون مَلْن حماد: قال األعرابي وقام كتبوها ا فلمَّ اكتبوها، حماد:

لطرفة.87 اجعلوها حماد: فقال أقواًال،
يف يشء «كل األصمعي: ويقول «املعلقات». الطوال السبع جمع الذي هو وحماد
عمرو أبي من سمعناه شيئًا إال الراوية حماد عن فهو القيس امرئ شعر من أيدينا
بقصص تكون ما أشبه الغريبة األحاديث أمية بني عن يحدث هو ثم العالء»88 بن
تلميذه لنا وخلَّف وضع، بما اإلسالمي العالم مأل أن بعد ١٥٥ سنة ومات ليلة.89 ألف

ذكره.90 وسيأتي َعِدّي بن الَهيْثَُم وهو شاكلته، عىل وَمْن وراويته
الناس أعلم من كذلك كان فقد البرصي، خلف ونظريه الكويف حماد هو هذا
وعىل كثريًا موضوًعا شعًرا القيس عبد شعراء عىل «وضع فيه أوضعه ومن بالشعر
الشعر، عمل يف املثل به يرضب وكان … والكوفة البرصة أهل عنه ذلك وأخذ غريهم،
نسك ثم عليه. يضعه الذي بشعر يقوله شعر كل فيشبه الناس ألسنة عىل يعمل وكان
األشعار فعرَّفهم الكوفة أهل إىل خرج نسك ا فلمَّ … وليلة يوم كل القرآن يختم فكان
منك أوثق الوقت ذلك يف عندنا كنت أنت له: فقالوا الناس، أشعار يف أدخلها قد التي
أن يظهر ولكن ١٨٠ سنة حدود يف ومات اليوم،91 إىل دواوينهم يف ذلك فبقي الساعة،

.٢٠٥/٢ املزهر 87
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يف يختلفون العلماء نرى بل الراوية، حماد من الكذب عىل جرأة أقل كان البرصي خلًفا
صاحب الجمحي سالَّم بن محمد خلف فتلميذ حماد، كذب يف يختلفون وال خلف صدق
ببيت الناس أفرس كان األحمر أن أصحابنا «أجمع يقول: إذ يوثقه الشعراء طبقات
من نسمعه أال شعًرا أنشدنا أو خربًا عنه أخذنا إذا نبايل ال وكنا لسانًا، وأصدق شعر

صاحبه».92
ثقة، به أقل والعلماء أكثر، الكوفة شعر جعلت التي األسباب من هذا كان وربما
مصنوع أكثره ولكن بالبرصة، منه وأجمع أكثر بالكوفة «والشعر الطيب: أبو فيقول

دواوينهم».93 يف ٌ بنيِّ وذلك يقله، لم َمْن إىل ومنسوب
البرصيني بني كانت التي الخصومة وسائل من أن أيًضا فيه شك ال مما ولكن

اآلخرين. تجريح يف يبالغون كانوا بلد كل علماء بعض أن والكوفيني
منها أسباب: ولذلك رواية، وأوثق إنتاًجا وأكثر أقوى البرصيون كان الجملة وعىل
يردون كانوا مَمْن أكثر ومِربدها البرصة عىل يِرُدون كانوا الذين الفصحاء األعراب أن
واألدب، اللغة من كثريًا العلماء عنهم أخذ األعراب من الوافدون وهؤالء الكوفة، عىل
األمصار، إىل األعراب رحلة كذلك كان البادية إىل الرحلة األخذ طريقة كانت فكما
بداوة أعرق األولني ألن الكوفة؛ بادية أعراب عىل البرصة بادية أعراب يفضلون وكانوا
سبقت البرصة مدرسة أن من — علمت ما — ومنها: الحضارة. أفسدتهم واآلخرين
يف واللغة النحو ينضج أن طبيعيًا فكان الوجود، يف سنة مائة بنحو الكوفة مدرسة
والخلفاء باألمراء صلة أكثر كانوا الكوفيني أن ومنها: الكوفة. يف نضج مما أكثر البرصة
يف يحسن ما يتخريون وجعلهم أشد، األبواب عىل الكوفيني تزاحم جعل وهذا ببغداد،
كبري، حرج فيه التزيد يف ليس ما وبخاصة يعجب فيما ويتزيدون واملنادمة، السمر
لقربهم الكوفيني أن يل يظهر أخرى ناحية من ولكن األعراب؛ من والقصص كالحكايات
اللغة يف يتجهون كانوا واألمراء الخلفاء أوالد تأديب بمهنة والشتغالهم الخلفاء، من
الكويف الفرَّاء أن رأيت وقد البرصيون، فعل مما أكثر والتبسيط اإليضاح جهة والعلم
أنهم حني عىل الصبيان، متناول يف يكون أن إىل أقرب النحو جعل املأمون أوالد مؤدب
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له: يقول (البرصي) سيبويه كتاب عليه يقرأ أن مريد أراد إذا كان «املربد أن يروون
فيه». ملا واستصعابا سيبويه لكتاب تعظيًما البحر؟ ركبت هل

املستمر والنزاع العلم، خدمة يف املدرستني بني التعاون استمر فقد كان ما وأيًا
مدرسة لكل فكان الهجري الثالث القرن أواخر إىل والوضع بالكذب والرتامي والتفاخر
فأخذت بغداد، مدرسة يف وامتزجتا اختلطتا أن إىل وأعالمها ومميزاتها شخصيتها
املدرستني بني الخالف مسائل يدرسون بعُد واللغة النحو علماء وأخذ تضمحل، الفروق
سنة املتوىف الكويف، ثعلب املدرستني أعالم خاتمة كان وربما تاريخية، مسائل أنها عىل
الكثري، اليشء واملناقب املفاخرة من بينهما وكان ٢٩١ سنة املتوىف البرصي واملربِّد ،٢٨٥

النزاع. وقلَّ الجدال بعدهما من خفَت ثم

اللغة فيه ُجمعت الذي العَرص كان العرص هذا أن ترينا: تقدَّم ما إىل فنظرة وبعد،
التدوين ذلك تولوا الذين وأن التحرير، إىل املشافهة ومن الكتب، إىل األلسنة من ونقلت
لم الجد من بلغوا مهما هؤالء أن الواقع ويف أمثالهم، وقليل ذكرنا َمْن هم والجمع
يحتاج كان ذلك ألن قبائلهم؛ اختالف عىل العرب كلمات كل يدونوا أن يستطيعوا
«مصالح تضعها التي الخطة تشبه محكمة خطة تضع منظمة دقيقة عليا سلطة إىل
العلماء من طائفة كل ه وتوجَّ عنها، األخذ يصح التي القبائل فتحدد الرسمية»، اإلحصاء
الحرص لكان فعلت ولو والتدوين، األخذ طريقة لهم وترسم قبائل، جملة أو قبيلة إىل
الفكرة هذه ولكن يتزايدوا؛ أو يختلقوا أن أفراد أو فرد استطاع وملا أتم، والضبط أوىف
خطوة أية الوقت ذلك يف الحكومة تتخذ ولم تكون، أن يمكن وال العرص ذلك يف تكن لم
ذلك يف وسواءً والعباسية، األموية الدولة ذلك يف سواءً العلمية، الحركة عىل لإلرشاف
شكًال يتخذ لم الرعية به تُْحَكُم الذي القانون حتى الدينية، والعلوم اللسانية العلوم
الحركات كانت بل — الفقه يف الكالم عند رأيت كما — الدولة تحتضنه ولم رسميًا،
إرادتهم، بمحض ويعلِّمون إرادتهم بمحض يتعلمون فهم نفسها، األمة مجهود العلمية
هي العلمية األوساط يف الشخصية والكفاية للتعلم، تدفع التي هي الشخصية والرغبة
اللغويون فهؤالء وهكذا. املسجد يف حلقة له ويتخذ يَُعلِّم أن العالم تؤهل التي وحدها
من أو البادية، إىل الخروج طريق من ا أمَّ وتدوينها، اللغة جمع يف أنفسهم من جدُّوا
له ترسم لم الذي — الشكل بهذا أنهم وطبيعي منهم؛ وسماعهم إليهم األعراب رحلة
نرى ما يعلل ما وهذا لهم، تقع لم العربية الكلمات من كثري يفوتهم — محدودة خطة
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وإسالمي جاهيل من الصحيح الفصيح الشعر يف وردت التي الكلمات من كثريًا أن من
الفصيح الشعر يف استعملت كثرية وكلمات معاجم، من أيدينا بني فيما ذكر له يرد لم

املعاني. وهذه يتفق تفسريًا املعاجم تفرسها لم معاٍن عىل للداللة الصحيح
مخالطته من يفهم قد لغويًا أن يف سببًا االجتهادي الفردي العمل هذا كان كذلك
هذه سمع آخر لغويًا أن حني عىل القرائن، من فهمه قد مدلوًال للكلمة وسماعه للعرب
قريبة مخالفة األول فهمه الذي املدلول يخالف مدلوًال أخرى قرائن من وفهم الكلمة
احتماالت إيراد من أيدينا بني التي املعاجم يف نراه ما يفرس الذي هو وهذا بعيدة، أو
واحدة تكون التي الكلمة أن وهو آخر سبب لهذا يكون وقد الكلمات. لتفسري مختلفة
الذي النظام وعدم آخر، معنى يف أخرى قبيلة وتستعملها معنى، يف قبيلة وتستعملها
— غالبًا — املعنى وهذا الكلمة هذه منها أخذ التي القبيلة يعنيَّ ال الراوي جعل ذُكر

عديدة. مجلدات املعجم لبلغ فعلوا فلو ذلك؛ يف العذر بعض ولهم
بالنقط العناية وعدم العرص، ذلك يف العربية الكتابة ضعف أن وهي أخرى وناحية
أنهم مع بالنقط بينها التفريق يف واالكتفاء العربية، اللغة يف الحروف وتقارب والشكل،
وال النقطة، إال والغني العني بني فرق فال سهًال، ميسوًرا التصحيف جعل يلتزمونه، ال
الذي هو وهذا النقط، إال ووسطها الكلمات أول يف والياء والنون والثاء والتاء الباء بني
وكلمة بالغني، وبعضهم بالعني بعضهم يرويها الكلمة أن من املعاجم يف نرى ما يفرس
بالصاد بعضهم يرويها ثالثة وكلمة بالقاف، وبعضهم بالفاء بعضهم يرويها أخرى
فخرجت اتفق حيثما العرب» «لسان فتحُت وقد اآلخر، يخطِّئ وكل بالضاد، وبعضهم
وقال القصرية: النساء من «القبيُضة الليث: قال يأتي: ما فيها فوجدت قبض مادة
فجعل التمر، يف بالل حديث يف وفيها: الُقنْبَُضة». والصواب تصحيف هذا األزهري:

اخ: مَّ الشَّ بيت أن وفيها املهملة. بالصاد ُرِوي وقد ْقبًَضا»، ْقبًَضا به يجيء

ل��ه��ا م��ا أدر ول��م بَ��اِل��ي م��ا ت��در ول��م َج��َرى َ وَم��ا َع��يْ��ٍر َق��بْ��ل ��ي اْل��ِق��ب��ضَّ وتَ��ْع��ُدو

تصحيفات ثالثة فهذه بالصاد، الِقبّيص وبعضهم بالضاد الِقبّيض بعضهم يرويه
جميعها. اللغة يف فكم واحدة، مادة يف

فكتبوا شاعر، اسم يف اختلفوا العلماء من جماعة أن ذلك يف يروى ما أطراف ومن
اآلخرين، يخالف بما واحد كل فأجاب الصحيح، اسمه عن يسألونهم علماء أربعة إىل
(بالحاء محفص بعضهم وقال والضاد)، (بالخاء مخفض بن حريث هو بعضهم: فقال
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محفض بن حريث هو إنما دريد ابن وقال محيصن، ابن هو آخرون: وقال والصاد)
إذا الكلمات من كثري ورد ولكن التصحيف بعض عىل وا نصُّ وقد والضاد).94 (بالحاء

الباب. هذا من أنها يف يشك ال الناظر فيها نظر
يف أو أمري أو خليفة بحرضة فكانوا ثقات، يكونوا لم اللغويني بعض أن إىل هذا
جماعة أن املربد عن ُحِكي كالذي فيخرتعون، فيُْحَرجون كلمة عن يُسألون عام مجلس
«كأن الشاعر: قال القطن» «معناها فقال: معناها عن وسألوه الِقبَْعض كلمة له وضعوا

الشاهد. له واخرتع املعنى فاخرتع الِقبَْعضا»،95 َحْيش َسنَامها
بقي والوضع والتصحيف الخطأ عن التحري يف جهد من العلماء بذله ما ومع
يف وضع ما عىل تقريبًا وقفت العلماء جهود أن له يؤسف ومما الكتب، يف بقي ما منه
ما اختصار أو قالوا ما جمع إال بعدهم أتى مَلْن يكن ولم والثاني، األول العبايس العرص
ولم إليها، الحاجة عدم أو صحتها عدم تبني كلمات عىل باإلعدام يحكموا فلم جمعوا،

إليها. الحاجة دعت أو صحتها تثبت كلمات بصحة يحكموا
ونثره األدب شعر من وُرِوي العبايس، العرص يف جمع إنما األدب يف الشأن وكذلك
كتابة إىل شفوية رواية من فُحوِّل شفاًها، العرص ذلك يف يتناقلونه العرب كان ما
كثريًا تخطئ الحافظة ألن رأيت؛ كما الروايات اختالف األشعار يف ودخل وتدوين،
وخلف حماد وجاء إلخ، كان بيتًا وتحذف بيت، عىل بيتًا وتقدم لفظ، مكان لفًظا فتضع
الوضع، يف وتسابقوا يتزيدوا، أن الظرافة من فعدُّوا وأمثالهما، — سبق كما — األحمر
ما عنهم الكتابة عىل وتلهفهم قبل، من يُْسَمع لم الذي بالجديد الناس إعجاب واستغلوا
خرب من الدهشة يستخرج بما الناس إعجاب استغلوا كما غريهم، عن قبل من يرو لم
ما ذلك من فكان يناسبها؛ فرًشا لها فرشوا قصيدة أو مألوفة، غري حادثة أو غريب
الكذبة هؤالء بعد أصبح الصحيح غري من الصحيح تمييز أن من الضبِّي ل املفضَّ أدركه

ُمحاًال. أو عسريًا املهرة
كانت ما اْلُقَطاِمّي بن ِقي ْ للرشَّ قلت قال: الرواة، بعض حدثنا األصمعي: يقول
يقولون كانوا قال: له، فاكذب قلت: أدري، ال قال: موتاها؟ عىل صالتها يف تقول العرب
املقصورة؛ يف به يحّدث الجمعة يوم به أنا فإذا باعثة، الخلق تبعث حتى رويدك

.١٨٨/٢ املزهر 94
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األحداث ومألوا العرب،96 إىل ينسبه وكالًما السمر وأحاديث الشعر يضع َدأٍْب» «وابن
ومع سريته. يف إسحق بن محمد فأدخلها باألشعار، ملسو هيلع هللا ىلص النبي غزاها التي والغزوات
ويدخلوا وينقدوا، يمتحنوا أن من الُجمِحي سالَّم بن محمد أمثال العلماء ييأس فلم هذا

زائفه. من جيدة فيمتحنوا البوتقة يف الشعر
الخليل اخرتعه فما والرصف، بالنحو الدَّين كل العرص لهذا مدينون نحن كذلك
إلينا، وصل ما كل أساس هو العهد هذا يف وأمثالهم الفرَّاء وأكمله وسيبويه ودوَّنه
وال جديد اخرتاع ال لكن قليل، وإكماٌل وتبسيط ورشح فتبويب جديد بعُد كان فإن
يف هؤالء صنفها التي املائدة من نأكل الطويلة القرون عشنا إننا قلنا فإذا جديد. إنتاج
إعداد طريقة يف كثريًا نغري لم بل عليها، صنًفا نزد ولم والرصف، والنحو واألدب اللغة

الصواب. من بعيًدا ذلك يكن لم وتهيئته الصنف
العراق، غري أسسها وضع يف يشرتك لم والنحو اللغة أن أيًضا أالحظه ومما
التاريخ، يف وساهموا الحديث، يف وساهموا القراءات، يف ساهموا والشاميون فاملرصيون
كما العراق، رجال طبقة يف يعدون رجال ذلك كل يف لهم وكان الفقه، يف وساهموا
نجد لم — إلينا وصل فيما — ولكنا العقلية، الحياة مراكز يف الكالم عند ذلك أبنا
بن عمرو أبو جدَّ كما العرص ذلك يف وتدوينها اللغة جمع يف جدَّ شاميًا أو مرصيًا
املرصيون كان خلًصا عربًا مرص يف أن مع وأرضابهم، واألصمعي والخليل العالء،
لونًا أفادونا وربما ذلك، يف نصيب لهم فيكون عنهم يسمعونه ما يدوِّنوا أن يستطيعون
بادية منهم وقريب كذلك، خلص عرب بالشام وكان العراقيني، عن أُِثر الذي اللون غري
كما منهم، سمعوا ما ويدونون أعرابها يستمعون إليها يخرجوا أن فيستطيعون الشام،
لم ولكنهم أيًضا، خاًصا لونًا ذلك يف أفادونا وربما وغريهما، والكسائي األصمعي فعل
النحو بناء يف أساسيًا حجًرا وضع من والشاميني املرصيني من كذلك نعلم ولم يفعلوا،
سعد، بن الليث ملرص كان قد والفرَّاء. وسيبويه الخليل فعل كما تأسيسه، عهد يف
سيبويه وال أصمعي لهما يكن لم ولكن العراق، فقهاء يضارعان وهما األوزاعي وللشام
العربية اللغة أن منها: مجتمعة أمور جملة ذلك يف السبب كان وربما — نعلم فيما —
وال لغة يجمع لهم حاجة ال مرص أهل فعرب العراق، يف انتشارها مرص يف تنترش لم

.٢١٠/٢ املزهر 96

633



اإلسالم ضحى

ابتدائيًا تعلًما األموي العرص يف العربية اللغة يتعلمون أخذوا أنفسهم مرص وأهل بنحو،
ن تكوَّ قد النحو كان النضج قاربوا أو نضجوا ا فلمَّ فيها، وابتكار جمع من يمّكنهم ال
كان الديني فالباعث وترشيع وتاريخ حديث من األخرى العلوم ا أمَّ ُجِمَعت، قد واللغة
إىل حاجة يف مرص يف الذين والعرب النحوي، أو اللغوي الباعث من أقوى فيها عندهم
بالحديث هم اشتغلوا ا فلمَّ لغة؛ إىل وال نحو إىل ال وترشيع، تاريخ من يتبعه وما الحديث
يصح ذلك من وقريب املوايل، من غريهم ذلك يف قلَّدهم والنحو اللغة دون إليه وما
ظروًفا أن ومنها: املرصيني. من بالعرب اتصاًال أكثر كانوا وإن الشاميني، يف يقال أن
الكوفة إىل العدوى نقلت ثم البرصة، يف النحو تأسيس جعلت قبل إليها أرشنا خاصة
والشام مرص إىل العدوى تنتقل ولم اللغة، وليد والنحو تأسيسه يف املدرستان فتعاون
كثريًا بالعلوم شغلوا قد وأهله مختلفة، حضارات ربيب العراق أن ومنها: املسافة. لبعد
تعربوا ا فلمَّ موضوع، ونحو معروفة لغة لها كان األمم هذه وبعض يتعرَّبوا، أن قبل
يف ذلك قبل س أُسَّ ما العربية يف يؤسسوا أن ٍّ علميا تنظيًما املنظمة أفكارهم اتجهت
لحركة وتشجيعهم العراق يف العباسيني واألمراء الخلفاء ذوق ذلك إىل أضف غريها؛
ال روايته، ناحية من العربي األدب يشجعون الذين كاألمويني يكونوا ولم والنحو، اللغة

أبنَّاها. التي الظاهرة أنتج ونحوه هذا فكل علميته؛ ناحية من

وابتكار اللغة جمع يف العرص ذلك يف العلماء جدُّ ٍّ حقا النظر يلفت فمما كان ما ٍّ وأيا
مخالطة يف العناء فاحتمال بعُد؛ اإلسالمية العصور يف نظري له يكن لم ِجًدا النحو
من يَلقون ما كل عىل وصربهم العيش، وخشونة السفر وتحملهم البادية، يف األعراب
بن الخليل لنا يقدم كما — الدنيا عرض يف الزهد مع العميق الطويل وتفكريهم مكروه،
(قال اإلعجاب. إىل يدعو شك غري من هذا كل — الصور أجمل من ذلك من صورة أحمد
وسطي)؛ أي سوائي» ينقطع حتى بالليل أنسخ «كنت عمر: بن عيىس قال األصمعي:
بالرجوع، فيهمُّ أهله ويشتاق البادية يف الغربة من يهلع األصمعي عم ابن العباس وأبو
فيسمع ويصحبه فيفعل، األعراب عن األخذ سبيل له يسهل أن له فيتوسل عربيًا يرى ثم

مطلعها: أعرابي من قصيدة
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اْل��َف��َرِقِ��ُد ِم��نْ��ِك ال��َم��أُْم��وِل ال��َج��َدا وُدوَن ال��َم��َواِع��ُد ِم��نْ��ِك َس��ْوَداءُ ي��ا ط��اَل ل��ق��د

العيش وشظف الغربة طول عيلَّ وهان أهيل، أنسيت وهللا «قد العباس: أبو فيقول
رجز، من أبياتًا حبيب بن يونس أنَشَد أنه املحلم أبي عن وُرِوي سمعت». بما رسوًرا

صحيفة. يجد لم إذ ذراعه عىل فكتبها
القتال. صف يف الجندي يعاني مما أشد العلم يف عانوا بأنهم يشهد كثري ذلك ومثل
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السابع الفصل

واملؤرخون التاريخ

يتبعها وما ملسو هيلع هللا ىلص النبي سرية — اإلسالمي التاريخ من — به ُعِني ما أول أن قبل ذكرنا
العرب بني دائًرا كان ما األول شيئني: عىل اعتمد التاريخ من النوع هذا وأن مغاٍز، من
أمر عىل وغلبته ِكالٍب بن ُقَيصّ وأخبار زمزم، ودفن ُجْرهم كأخبار الجاهلية أخبار عن
أحاديث والثاني ذلك. ونحو مأرب سد وقصة له، قَضاعة ومعونة قريش، وجمعه مكة
ودعوته ونشأته والدته من ملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة عن بعدهم مْن والتابعون الصحابة رواها
وقد وفاته؛ حني إىل أخباره الجملة وعىل وغزواته، املرشكني مع وجهاده اإلسالم، إىل
يصح مما املوضوعات، هذه يف ُرِويت التي األشعار واإلسالم الجاهلية أخبار إىل أضافوا

الثقات. عند بعضه يصح ولم بعضه
أيام به تروى الذي بالنمط اإلسالم قبل أحداث من السرية يف يُْرَوى ما تأثر وقد

الحديث. بنمط اإلسالم أحداث من منها يروى ما تأثر كما الجاهلية، يف العرب
فيه األحاديث وكانت الحديث، من يروى فيما داخًال ملسو هيلع هللا ىلص النبي تاريخ كان وقد
ُرتِبَت ا فلمَّ ترتيب، غري من علمه إليه وصل ما كل يجمع املحدِّث كان يوم متفرقة
ى يُسمَّ باب أشهرها من كان مستقلة، أبواب يف السرية ُجِمعت األبواب، يف األحاديث
الخاصة، الكتب فيها وأُلِّفت الحديث عن األبواب هذه انفصلت ثم والسري»1 «املغازي
املغازي، كتاب — مثًال — «البخاري» ففي أبوابهم، ضمن يدخلونها املحدِّثون ظل ولكن

معناها يف عوا توسَّ ثم نفسه، الغزو أو الغزو موضع وكالهما ومغزاة، مغزى جمع املغازي أصل 1
ملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة عىل للداللة واسًعا استعماًال استعملوها نجد ثم وغزواتهم، الغزاة مناقب عىل فأطلقوها

للسرية. مرادفة جعلوها حتى
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من ذلك غري إىل املغازي، كتاب أحمد» «مسند ويف ري، والسِّ الجهاد كتاب «مسلم» ويف
تسلسل لبيان اآلتي، الجدول نضع أن ونستطيع ملسو هيلع هللا ىلص النبي بتاريخ املتصلة األبواب

السرية: يف التأليف

الطبقة األوىل

الطبقة الثانية

الطبقة الثالثة

أبان بن عثمان بن عفان
(مدني) تويف سنة ١٠٥

رشحبيل بن سعد (مدني)
تويف سنة ١٢٣

عروة بن الزب: بن العوام
(مدني) تويف سنة ٩٢؟

معمر بن راشد
(برصي) مات سنة ١٥٠؟

عاصم بن عمرو بن قتادة
(مدني) مات سنة ١٢٠؟

ابن شهاب الزهري
(مكي) مات سنة ١٢٤

عبد الله بن أبي بكر بن حزم
(مدني) تويف سنة ١٥٣

موىس بن عقبة
(مدني) مات سنة ١٤١

الواقدي
(مدني) مات سنة ٢٠٧؟

محمد بن سعد
(برصي) مات سنة ٢٣٠

محمد بن اسحاق
(مدني) مات سنة ١٥٢؟

زيات البكائي
(كويف) مات سنة ١٨٣

ابن هشام صاحب الس:ة
مات سنة ٢١٨

وهب بن منبه
(يمني) تويف سنة ١١٠

سنة املتوىف عثمان الخليفة بن أبَان أربعة: املغازي يف بالتأليف ُعِرَف َمْن فأول
بالحديث وُعِرَف سنني، سبع مروان بن امللك لعبد املدينة عىل واليًا كان وقد ١٠٥هـ،
حياة عن أحاديث فيها ُصُحًفا إال تكن لم جمعها التي سريته أن والظاهر والفقه،

638



واملؤرخون التاريخ

قليل ثقة «وكان الرحمن: عبد بن املغرية يف سعد ابن قول عليه يدل، كما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
عليه تُقرأ ما كثريًا فكان عثمان، بن أبان من أخذها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مغازي إال الحديث،
هشام وابن سعد كابن األولني السرية مؤلفي أن الغريب من ولكن بتعليمها»2 ويأمرنا

السرية. يف شيئًا له يرووا لم
الزبري بن هللا عبد أخو وأنبلها، البيوت أرشاف من وهو الزبري، بن عروة والثاني
وقد بكر، أبي بنت أسماء هللا عبد وأّم وأّمه العوام، بن الزبري أبوهم الزبري، بن ومصعب
الصحابة، من كثري عن واألخبار الحديث وأخذ باملدينة ونشأ ٢٣هـ، سنة عروة ُولَِد
هللا وعبد عمر، بن هللا وعبد ُهَريرة، وأبو زيد، بن وأَسامة ثابت، بن وزيد أبوه، منهم:
الحسن بن عيل مع باملدينة الرسول مسجد يف ويجلس أمية بني يكره وكان عباس؛ بن
ال وهما معهم، واملقام أمية بني من جار َمْن جوَر فيتذاكران طالب، أبي بن عيل بن
كثري عروة وكان لسكوتهما؛3 بهما هللا عقوبة تحل أن ويخافان ذلك، تغيري يستطيعان
اْلَحرَّة يوم أبي «أحرق عروة: بن هشام قال علمه، ن يدوٍِّ وكان يرويه، فيما ثقة الحديث
مثل يل يكون أن من إىل أحب عندي تكون ألْن ذلك: بعد يقول فكان له، كانت فقه ُكُتَب
عن ّي البَالذُِرِ رِوَى سنني. سبع بها وأقام مرص إىل املدينة من رحل وقد وولدي»،4 أهيل
علهيم ُحِمَل قد َمَجاهيد أهلها فرأيت بها، وتزوجت سنني سبع بمرص أقمت قال: عروة
ابن ويذكر عليهم؛5 مفروض ويشء وَعْهد بصلح ُعَمٌرو فتحها وإنما طاقتهم، فوق
الزبري بن هللا عبد َخلع عندما بمرص كان الزبري بن عروة أن الشعراء طبقات يف سالم
واحرتام، إجالل يف عروة يعامل امللك عبد كان هللا عبد مقتل وبعد معاوية،6 بن يزيد
فجاء الرسير، عىل معه فأجلسه مروان، بن امللك عبد عىل «قدم عروة أن األغاني فريوي
ابن الزبري بن هللا عبد إن لآلذن: فقال عروة فخرج الزبري، بن هللا عبد يف فوقعوا قوم
الفقهاء أحد عروة وكان — عليكم»7 يل تأذنوا فال فيه تقعوا أن أردتم فإن وأمي، أبي

.١٥٦/٥ الطبقات 2

.١٣٥/٥ الطبقات 3

.١٣٣/٥ الطبقات 4
مرص. طبع و٢٢٥ أوربا طبع ٣١٧ ص البلدان فتوح 5

أوربا. طبع ٣٥ ص سالم ابن طبقات 6

.٤٥/١٦ أغاني 7
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٨٧ سنة (من املدينة عىل إمارته أيام العزيز عبد بن عمر بهم استعان الذين العرشين
وقد باملدينة، العلم إليهم انتهى الذين السبعة الفقهاء أحد عروة وعدَّ — (٩٣ سنة إىل
صدر وحياة ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن واألحاديث األخبار من الكثري يروي أن من نسبه مكَّنه

عائشة. خالته عن الكثري وروى أسماء، وأمه الزبري أبيه عن فروى اإلسالم،
إلينا ووصلت الزهري؛ شهاب وابن عروة، بن هشام ابن عنه الرواة أكرب وكان
عنه يت فُرِوِ والطربي، والواقدي إسحق ابن كتب يف وأحاديثه عروة روايات من كثري
ُرِوي مما وكثري إلخ، بدر وغزوة املدينة، إىل الهجرة وأخبار الحبشة إىل الهجرة أخبار
ويدل وغريهما. والوليد مروان بن امللك عبد من إليه هت ُوجِّ أسئلة عن إجابة كان عنه

جمعها. أحاديث من املغازي يف يجيب كان أنه عىل إجابته من إلينا وصل ما
والطربي سعد وابن هشام كابن إلينا وصلت التي األوىل السرية فُكتب الجملة وعىل

الزبري. بن عروة رواه ِلَما منها كبري جزء يف مدينة
ومات سنة مائة من أكثر ر ُعمِّ وقد األنصار، موىل سعد، بن ْحِبِيل ُرشَ ُ والثالث
وقد هريرة، وأبي ي الخْدِرِ سعيد وأبي ثابت بن زيد عن كثريًا ُرِوَى وقد ،١٢٣ سنة
اشرتكوا َمْن وأسماء املدينة، إىل مكة من هاجر َمْن بأسماء «ثبتًا» كتب أنه عنه روي
وغزوة املغازي يعرف لم أحًدا إن عيينة: بن سفيان وقال أحد، وغزوة بدر غزوة يف
فيه: يقول سعد فابن وعروة، أبان كان بحيث الثقة من يكن لم ولكن معرفته؛ أُحد
يحتج وليس أحاديث وله شديدة، حاجة واحتاج اختَلط، حتى الزمان آخر إىل بقي «إنه
أباك إن له قال يصله، فلم بأحد نزل إذا كان ألنه تحاموه الناس أن رووا وقد به»؛8
عنه روى سعد ابن ولكن شيئًا، والواقدي إسحق ابن عنه يرِو لم ولذلك بدًرا، يشهد لم

املدينة.9 إىل ْقبَاء من ملسو هيلع هللا ىلص النبي انتقال يف خربًا
يف أخباره اآلن يهمنا والذي كثريًا، فيه القول مىض وقد منُبِّه، بن وهب والرابع
«يقال ري: والسِّ املغازي علم يف كالمه عند الظنون» «كشف صاحب ذكر وقد السرية،
ري السِّ وُكتّاب منبه»، بن َوْهُب أيًضا وجمعها الزبري، ابن عروة املغازي يف صنَّف َمْن أول
املغازي، يف كتابه من قطعة عىل عثر ولكن كتبهم، يف شيئًا إليه يسندون ال األولون

.٢٢٨/٥ سعد ابن 8
.١٦٠ أول قسم ١ جزء 9
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بكر بن «محمد وراويها ٢٢٨هـ سنة وُكِتبَت أملانيا يف ْْج» «هيْدْلِربِ مدينة يف اآلن وهي
ال القطعة هذه ويف وهب»، عن إلياس أبي عن أبيه عن املنعم عبد عن طلحة أبي عن
يف قريش واجتماع الكربى» «العقبة فيها ذكر وقد وهب، عادة وهذه اإلسناد، يُْستَْعِمل
يف أدخل قد وهب كان إن القطعة هذه من يتبني وال إلخ. ملسو هيلع هللا ىلص النبي وهجر الندوة، دار

فيها. مطلًعا بها عارًفا كان وقد الكتاب، أهل معارف من شيئًا املغازي
ثالثة أن أخبارهم من ونرى املغازى، كتابة يف األوىل الدعامة هم األربعة هؤالء
وعروة، أبان وأرشفها: قريش بيوتات خري من األوالن ورشحبيل، وعروة أبان وهم منهم،
فقد املغازي؛ مصدر أهم املدينة تكون أن وطبيعي األنصار، موايل من مًوىل والثالث
الذين الكتاب أهل من أنه ذكروا فقد وهب ا وأمَّ أهلها، أعني تحت األحاديث أكثر وقعت
وجابر عباس عن ُرَِوَى ما عىل أخباره يف اعتدَّ قد فاريس أصل من يمني وأنه أسلموا،

الكتاب. أهل كتب من قرأ ما وعىل وغريهم، ّي ْدِرِ
الُخُ سعيد وأبي

ابن هللا عبد (١) أشهرهم: من باملغازي ُعِنيَت أخرى طبقة هؤالء بعد جاءت ثم
(٣) قتَادة بن ُعمر بن وعاصم (٢) األنصاري حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي
بعثه الصحابة، كبار من َحْزم بن َعْمرو األعىل جده فكان هللا عبد ا فأمَّ ي. والزُّهِرِ
ويأخذ اإلسالم، ومعالم السنة ويعلِّمهم الدين يف ههم ليفقِّ اليمن أهل إىل هللا رسول
وأبوه بالتقوى، معروًفا وكان اَلحرَّة، يوم مات عمرو بن محمد وجدُّه َصَدقاتهم، منهم
سليمان إليه وضم عليها، واليًا العزيز عبد بن عمر كان ملَّا املدينة قايض كان بكر أبو
باملدينة أحد يكن «لم قال: أنه مالك عن وُرِوي عمر. خالفة يف فيها وظل املدينة، والية
عبد بن عمر إليه كتب الذي وهو حزم»، بن بكر أبي عند كان ما القضاء علم من عنده
الذي هللا وعبد محمًدا ولدين بكر أبو خلف وقد الحديث. يجمع أن إليه يطلب العزيز
إىل أحيانًا الحديث عن قضائه يف يخرج وكان املدينة، عىل قاضيًا كان فمحمد له، نرتجم

الحديث. يتبع أن إال هللا عبد أخوه عليه ويأبى املدينة، أهل عليه أجمع بما العمل
سعد وابن والواقدي إسحاق ابن ذكرها كثرية أخبار هذا هللا عبد عن نُِقَلت وقد
هللا، رسول إىل القبائل ووفود ملسو هيلع هللا ىلص، النبي حياة ببدء تتعلق أخبار له يت وُرِوِ والطربي،
هللا عبد وحدثني إسحق، ابن «قال هشام: ابن سرية ففي إلخ. الردة حروب يف وأخبار
بن سعد بن الرحمن عبد بنت َعمرة عن عمارة بنت فاطمة امرأته عن بكر، أبي بن
أبي بن هللا عبد عىل «دخل أنه إسحق بن محمد عن الطربي ويف كذا». عائشة عن ُزَراَرة،
فقالت: الرحمن، عبد بنت َعْمرة من سمعِت ما محمًدا َحّدِّني فاطمة: المرأته فقال بكر،
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إسحق، بن محمد عن الطربي: ويروي إلخ» تقول عائشة سمعت تقول، َعْمرة سمعت
وعرشين ستٍّا بنفسه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول غزا ما جميع كان قال: بكر، أبي بن هللا عبد عن
أبي بن هللا عبد كان فقد الجملة وعىل إلخ. بُواَط غزوة ثم ان، َودَّ غزاها غزوة أول غزوة:
وتزوِجه األنصار، يف العظيم بيته من له وكان واملغازي، السري كتب يف األثر عظيم بكر
التي األحاديث جمع له يَرسَّ ما عائشة عن تروي التي َعْمرة عن تروي التي بقاطمة

باملغازي. تتصل
قتادة جدُّه كان األنصار، من فمدني الظََّفري10 قتَادة بن عمر بن عاصم ا وأمَّ
وبلَّغها أبيه عن األخبار روى قتادة بن عمر وابنه بدر، غزوة الرسول مع شهد أنصاريًا
«كان سعد: ابن فيه وقال العزيز، عبد بن بعمر هذا عاصم واتصل عاصًما، ابنه
مسجد يف يجلس أن العزيز عبد بن عمر أمره ري، والسِّ باملغازي علم وله للعلم، راوية
١٢٠ بسنة موته بعضهم أرََّخ ففعل». الصحابة ومناقب باملغازي الناس فيحدِّث دمشق
والواقدي. إسحق ابن عليها اعتمد التي املصادر من مصدًرا وكان ،١٢٩ بسنة وبعضهم
بن محمد فهو رة، ُزٍهْ بني إىل نسبه عليه يدل كما فمّكي، الزهري شهاب ابن ا وأمَّ
املرشكني مع شهاب بن هللا عبد جدُّه حارب شهاب، بن هللا عبد بن هللا عبيد بن مسلم
َليْقتَلُنَّ أو َليُْقتلنَُّه هللا رسول رأوا لنئ أُُحد يوم تعاقدوا الذي النفر أحد «وكان بدر يوم
جبهته»،12 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول جَّ َشَ الذي هو الزهري شهاب بن هللا عبد «وكان دونه»،11
بعد الزهري شهاب بن محمد واتصل األمويني» عىل الزبري ابن مع «كان مسلم وأبو
الشام يستوطن وكان وغريهم، العزيز عبد بن وعمر وهشام، امللك عبد باألمويني، ذلك
لوال الزهري، الرجل «أي مكحول: فيه قال حتى الخلفاء، ويصاحب الحجاز عىل ويرتدد

امللوك». بصحبة نفسه أفسد أنه
زمنه علماء أن حني عىل علمه تدوين إىل الناس أسبق من الزهري شهاب ابن وكان
وال ي نَْرشِ الِعْلَم هذا الناس من أحد «مانََرشَ الزهري: قال ذلك، من يتحرجون ما كثريًا
أربعة قريش من «أدركت قال: وتدوينه الحديث جمع يف مجًدا كان وقد بذيل»، بذله
بن هللا وعبيد الرحمن، عبد ابن سلمة وأبا الزبري، بن وعروة املسيِّب، بن سعيد بحور:

األنصار. من بطن بفتحتني ظفر بنو 10
قتيبة. البن املعارف 11

هشام. ابن 12
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من يأتيها وال صدورها من املجالس يأتي الزهري «كان وقالوا: عتبة». بن هللا عبد
يحاول حتى سألهم، إال كهلة وال عجوًزا وال كهًال، وال شابًا املجلس يف يبُقى وال خلفها،
أنا العلم أطلب «كنت كيسان: بن صالح قال كله. ذلك ن يدوِّ وكان الِحَجال» َربَّات
تعال قال: ثم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عن جاء ما فكتبنا قال: السنن، نكتب تعاَل فقال: والزهري،
اتصاله مع وكان وضيَّعُت». فأنَجَح أكتب، ولم فكتب قال: الصحابة، عن جاء ما نكتب
أن هللا عبد بن هشام أراد فقد العلم، إفساد أرادوا إن يجاريهم ال أمية بني بخلفاء
هو كربه توىل الذي إن َعِظيٌم﴾، َعذَاٌب َلُه نْهْم ِمْ ِكْربَُه تَوىلَّ ﴿َوالَِّذي تعاىل: قوله يف يقول
كذبَت هشام: له فقال سلول، بن أبّي بن هللا عبد هو وقال: فأبى طالب، أبي بن عيل
الكذب أحل هللا إن السماء من مناٍد ناداني لو فوهللا أكذب؟ «أنا الزهري: فقال عيلّ، هو
أن عائشة عن وقاص بن وعلقمة هللا وعبد وعروة املسيب بن سعيد حدثني كذبُت، ما

«قال قال: أنه الزهري شهاب ابن عن األغاني وروى أُُبَّي» بن هللا عبد كربه توىلَّ الذي
فقال: أتممته، وما ُمرض بنسب فبدأت النسب، يل اكتب اَلقرسي: هللا عبد بن خالد يل
ِسرَية من اليشء بي يمر فإنه له: فقلت السرية، يل واكتب أصولهم، مع هللا قطعه اقطعه

الجحيم».13 قعر يف تراه أن إال ال! فقال: فأذكره، طالب أبي بن عيلّ
من كثريًا عنه سعد ابن ونقل الحديث، كتب يف رواه مما مجموعة إلينا نقلت وقد

.١٢٤ سنة مات وقد كتابه. يف املغازي أخبار
ويجدون فيه، ويشاركون للشعر يسمعون للسرية الرواة هؤالء من كثري وكان
الفرزدق عىل األنصاري ثابت بن حسان يفضل حزم بن بكر أبي فابن روايته، يف ُمتْعًةً
فإن أشعاركم من هاتوا يقول ثم «يحدِّث كان الزهري شهاب وابن طويلة،14 حكاية يف
هو به وشغفهم الشعر إىل األولني هؤالء ميل فلعل َحْمًضًة»،15 وللنفس َمّجاجة األذن

السرية. ثنايا يف الشعر بعض إدخال يف السبب
ابن ُموَىس أشهرهم العبايس، العرص يف عاشت أخرى طبقة هؤالء بعد وجاءت

والَواِقِدّي. إسحق وابن راشد، بن ومْعمًر قبَة، ُعْ

.٥٩/١٩ أغاني 13
.٣٨/١٩ األغاني رواها 14

ذات ذلك مع وهي تسمعه، ما كل تعي ال اآلذان أن الجملة ومعنى األزهري: قال الشهوة، الحمضة 15
الكالم. ونوادر الحديث غرائب من تستظرفه ِلَما شهوة
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علمه، بعض الصلة هذه من استفاد ولعله للزبرييني، فموىل عقبة موىسبن ا فأمَّ
ُعِني وقد هشام، وابنه الزبري بن عروة املغازي علماء أشهر من أن قبل رأينا وقد
ثالثَتُهم واشتهروا املدينة، مسجد يف العلم بمدارسة ومحمد إبراهيم وأخواه موىس
«عليكم أنس: بن مالك فيه قال حتى باملغازي، موىس أصغرهم وُعِرَف والحديث بالفقه
موجزة، مخترصة كتبها التي سريته وكانت املغازي»؛16 أصح وهي عقبة ابن بمغازي
بعض عنه ينقل سعد ابن ونجد مقتطفات، بعض منها إلينا وصل الرواة، يروي كما
الراشدين الخلفاء أخبار وبعض السرية أخبار بعض الطربي عنه ينقل كما األخبار،
الجاهلية، يف يتأله كان الذي عمرو،17 بن زيد أخبار األغاني عنه وينقل أمية، وبني
عنده وضع عباس ابن هللا عبد موىل مسلم أبي بن ُكَريَْب أن عقبة بن موىس ويروي

.١٤١ سنة موىس مات وقد عباس.18 ابن كتب من بعري حمل
ونشأ ُولَِد وقد لألْزدي، موىل كان املوايل، من كان فكذلك راشد، بن َمْعَمر ا وأمَّ
يصفه لُق، الُخُ عظيم وكان والبرصة، اليمن بني ينتقل وظل اليمن، إىل رحل ثم بالبرصة
واسع كان كما نفسه»، يف ونبل ومروءة حلم له رجًال ُمْعَمر «كان فيقول: سعد ابن
«كتاب الكتب من له أن الفهرست يف النديم ابن ذكر وقد والسري. بالحديث العلم
والطربي سعد وابن الواقدي يف مقتطفات من وصل وإنما إلينا، يصل ولم — املغازي»
مات وقد شيخه. كان وقد الزُّهري، إىل ينسبه معمر يقوله ما وأكثر — والبالذري

.١٥٢ سنة أو ١٥٠ سنة بصنعاء
العرص مؤرخي أكرب إىل وصلنا فقد والواقدي إسحق ابن إىل وصلنا نحن فإن

بعدهما. جاءوا الذين املؤرخني أكثر يَْعتمد عليهما كان وَمْن األول، العبايس
يسار جدُّه أُرس املوايل من كذلك وكان يََسار، بن إسحق بن محمد هو إسحق: ابن
بن املطلب بن َمْخَرمة بن لقيس موىل وكان املدينة إىل ه وُوجِّ العراق، يف اّلتمر َعنْي يف

فاريس.19 أصل من وهو مناف، عبد

حجر. البن التهذيب تهذيب 16

.١٦/٣ األغاني 17
.٢١٦/٥ سعد ابن طبقات 18

.٢١٥/١ البغدادي الخطيب 19
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اتهم وقد ،٨٥ سنة نحو ُولَِد أنه والراجح املدينة، يف إسحق بن محمد نشأ وقد
وكان بإحضاره، «فأمر املدينة وايل إىل أمره وِرُِفع النساء، يغازل كان شبابه يف بأنه

املسجد».20 مؤخر يف الجلوس عن ونهاه أسواًطا فرضبه الوجه، حسن
بن محمد بن القاسم فسمع الحديث، عنهم وأخذ املدينة علماء من كثريًا لقي وقد
وعبد طالب، أبي بن عيل بن الحسني بن عيل بن ومحمد عثمان، بن وأبَان بكر، أبي
١١٥ سنة ويف الزهري؛ شهاب وابن عمر، بن هللا عبد موىل ونافًعا هرمز، بن الرحمن
يجمع وكان املدينة، إىل عاد ثم حبيب، أبي بن يزيد من وسمع اإلسكندرية إىل رحل
أنه الشافعي عن ي وُرِوِ بها. اشتهر حتى باملغازي منها اتصل ما وخاصة األحاديث
عاداه وقد إسحق».21 بن محمد عىل عيال فهو املغازي يف يتبحر أن أراد «َمْن قال:
هشام عداء ا فأمَّ أنس؛ بن ومالك الزبري، بن عروة بن هشام كبريان: عاملان املدينة يف
أبي بنت أسماء عن املنذر بنت فاطمة عن أخباره بعض روى إسحق ابن أن فسببه
«أَِلعدّو وقال: أنكره ذلك هشاًما بلغ ا فلمَّ عروة، بن هشام زوجة هي هذه وفاطمة بكر،
إسحق، ابن عن العلماء بعض ودافع رآها؟»22 أين ِمْن امرأتي؟ عن يروى الكذاب هللا
عليها فاستأذن جاء لعله هشام؟ ينكر «وما قال: أنه حنبل بن أحمد عن ُرِوي فقد
الرجال يروي أن العرص هذا يف املألوف من كان وقد سيما يعلم»؛23 لم وهو له، فأذنت
عمارة، بنت فاطمة امرأته عن يروي بكر أبي بن هللا عبد أن قبُل رأينا فقد النساء. عن
يف متقدمة كانت املنذر بنت فاطمة أن إىل هذا خربًا، إسحق ابن عىل تقص ألن ويدعوها
سنة. ٣٧ بنحو منه أسن فهي ٤٨هـ، سنة ُولَِدت فقد إسحق، ابن محمد أيام السن

نسب يف يطعن كان إسحق ابن أن من تقدم ما األول سببان: فله مالك عداء ا وأمَّ
كان أنه والثاني مرة؛24 بن تميم بني موايل من وأهله هو أنه ويروي أنس، بن مالك
كتبه»؛25 بَيْطار أنا عيوبه، أبني حتى كتبه ببعض «ائتوني ويقول: مالك علم يف يطعن

.٩٢ النديم ابن 20
البغدادي. الخطيب 21
.٢٢٢/١ الخطيب 22

الخطيب. 23
.١١ ص الرب عبد البن االنتقاء 24

.٢٢٤/١ الخطيب 25
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املدينة،26 عن نفيناه نحن يقول: وكان الدجاجلة»، من ال َدجَّ «إنه فيه: يقول مالك فكان
موقفني املدينة علماء فيه وقف حال كل عىل كذَّاب». إسحق بن «محمد يقول: وكان
عليه. يثنون وغريه الزهري شهاب ابن وكان يجرحانه، ومالك هشام فكان مختلفني،
فنزل العراق، إىل رحل العباسية الدولة قامت ا فلمَّ القدر؛ يف والقول بالتشيع اتهم وقد
البنه كتابًا يصنف أن منه وطلب باملنصور، واتصل وبغداد، والري والجزيرة الكوفة
الكتاب هذا يف فاخترصه املنصور فاستطاله ففعل، يومه إىل آدم هللا خلق منذ املهدي

املنصور.27 خزانة يف الكبري الكتاب وأُلقي املخترص،
املدينة من سمعها التي واألخبار األحاديث مجموعة من املغازي كتابه ألَّف وقد
قد أنه والظاهر الكتاب. من أيدينا بني ما ذلك عىل يدل كما مرص، من سمعها والتي
بعض بحث وقد ألحاديثه، أثٍر من فيه ليس إذ العراق؛ إىل يرحل أن قبل كتابه جمع
عىل مثًال وذكروا باملنصور، التصاله بالعباسيني إسحق ابن تأثر احتمال يف املسترشقني
أنه إسحق ابن مثًال ذكر فقد العباسيني»، جد «وهو بدر غزوة يف العباس موقف ذلك
ذلك يف وروى ُمْكَْرًها، كان أنه فزعم ذلك لطَّف ولكنه املرشكني، مع بدر يف حارب
فال املطلب عبد بن العباس لقي «َمْن قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن عباس ابن عن حديثًا
املدينة يف إسحق ابن تالميذ بعض بأن آخرون عليه وردَّ ُمْستَكرًها»، خرج فإنما يقتله،

بالعباسيني.28 اتصاله قبل كهذا خربًا عنه روى سعد بن إبراهيم وهو
بني من السرية يف إلينا وصل كتاب أول وهو املغازي، كتابه إسحق ابن ألَّف
هشام29 ابن سرية يف مختًرصا وصلنا قد كان وإن ذكرناهم، الذين األولني املؤلفني
سنة املتوىف اَلبّكائي هللا عبد بن زياد عن السرية هشام ابن تلقى وقد ،٢١٨ سنة املتوىف

إسحق. ابن عن ١٨٣
فاملبتدا و«املغازي» و«املبعث» «امُلبْتََدا» أقسام: ثالثة إىل إسحق ابن مغازي وتنقسم
يف واملغازي مكة، يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة يف واملبعث اإلسالم، قبل الوحي تاريخ يف يبحث

الدجال. املسيح إىل إشارة 26
.٢٢١/١ الخطيب 27

.٧ ص أول قسم ٤ سعد ابن طبقات 28

هذا صحة أتبني ولم املغرب، بالد يف نفسها إسحق ابن سرية من نسخة عىل العثور خرب بلغني 29

الخرب.
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فقال: فيها فعله ما عىل ونصَّ السرية هذه هشام ابن اخترص وقد املدينة؛ يف حياته
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وَلَد وَمن إبراهيم بن إسماعيل بذكر الكتاب هذا مبتدئ هللا شاء إن «وأَنا
يعرض وما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل إسماعيل من فاألول األول ألصالبهم، وأوالدهم َولِده ِمْن
— لالختصار الجهة هذه عىل — إسماعيل ولد من غريهم ذكر وتارٌك حديثهم، من
مما الكتاب هذا يف إسحق ابن ذكره ما بعض وتارك ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول سرية حديث إىل
هذا من ليشء سببًا وليس يشء، القرآن من فيه نزل وال ذكر، فيه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول ليس
أر لم ذكرها وأشعاًرا االختصار، من ذكرت ِلَما عليه، شاهًدا وال له تفسريًا وال الكتاب
يسوء وبعضه به، الحديث يشنع بعضها وأشياء يعرفها، بالشعر العلم أهل من أحًدا
تعاىل هللا شاء إن ومستقٍص بروايته، البَكَّائي لنا يُِقّر لم وبعض ذكره، الناس بعض
األول القسم من هشام ابن فحذف به»؛30 والعلم له الرواية بمبلغ منه ذلك سوى ما
السالم) (عليه إبراهيم إىل السالم) (عليه آدم من األنبياء تاريخ إسحق ابن سرية من
األخرى القبائل أخبار حذف كما ملسو هيلع هللا ىلص النبي يلد لم َمْن إسماعيل فروع من كذلك وحذف

ذلك. ونحو وعباداتهم
من وغريه الطربي تاريخ يف هشام ابن حذفها التي األخبار هذه بعض بقي وقد
يف كثريه األول القسم يف اإلسناد قليل إسحق وابن إسحق؛ ابن إىل منسوبة التواريخ
ويكثر بكر، أبي بن هللا وعبد عمر، بن عاصم عن يروي فهو األخري، وخاصة األخريين
عروة ِعْلَم عنهم، فأخذ ومواليهم، الزبرييني من بكثر واتصل الزهري، عن الرواية من

عروة. بن وهشام الزبري بن
عنهم، ونقل ومجوس، ونصارى يهود من املسلمني بغري إسحق ابن اتصل كذلك
يسوق و«َمْن التوراة» «أهل وعن األول»، الكتاب أهل من العلم أهل «بعض عن فينقل
منحاه، ونحا منبه، بن وهَب الباب هذا يف إسحق ابُن َلَف َخَ وقد العجم». عن األحاديث
واإلنجيل التوراة عن نقل َمْن أول إسحق ابن كان وربما وهب، عن أيًضا ينقل وأحيانًا
اليهود عن يحمل «وكان النديم: ابن فيقول ذلك عىل بعضهم عابه وقد حرفيًا، نقًال
يُْعَمل كان «إنه أيًضا: فيه قال كما األول»، العلم أهل كتبه يف ويسميهم والنصارى
األشعار من كتابه ن فضمَّ فيفعل كتابه يف يُْدخلها أن ويسأل بها ويؤتَى األشعار له
من شيئًا هشام وابن الطربي عنه نقل وقد الشعر»،31 رواة عند فضيحة به صار ما

.٣/١ هشام ابن سرية 30

.٩٢ الفهرست 31
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العلم أهل «وأكثر إسحق ابن رواه ما ذكر عند هشام ابن يقول ما وكثريًا الشعر، هذا
صاحب الجْمِحّي َسالّم بن محمد أيًضا ذلك عىل نقده وقد القصيدة»، هذه ينكر بالشعر
يف الشعر من يروى ما كل يجمع أن رأى فقد الجملة وعىل الشعراء؛ طبقات كتاب

صحته. من واالستيثاق نقده الشعر لعلماء ويرتك خربه، يذكر الذي املوضع
هو كان وربما وسلسلتها، وتبويبها وترتيبها األحداث جمع فضل إسحق والبن

بعده. َمْن حذوه وحذا ذلك، فعل َمْن أول
الذي والبَكَّائي باملدينة، سعد بن إبرهيم منهم كتابه، عنه يروون تالميذ له وكان
عن يروي ما أكثر الطربي عنه يروي الذي الفضل بن وَسَلمة هشام، ابن عنه أخذ
يف الكتاب هذا صنَّف إسحق بن محمد «إن البغدادي: الخطيب ويروي إسحق، ابن
رواية عىل سلمة رواية تفضل فكانت الفضل بن لسلمة القراطيس صريَّ ثم القراطيس.

القراطيس».32 تلك لحال غريه
وُمعدِّل، مجرِّح من املدينة يف فيه اختلفوا كما العراق، يف فيه العلماء اختلف وقد
قيلت التي األقوال فيه حكى طويًال فصًال البغدادي الخطيب عقد وقد ب، ومكّذِِّ وُمَوثَِّّق
وسًطا، موقًفا ذلك يف بعضهم ووقف كعادته، بينها يحكم ولم عليه، قيلت والتي له
وكان يتشيع، وكان قدريًا كان ولكنه كاذبًا، يكن لم وإنه تنكر، ال علمه سعة إن فقالوا
«كان حنبل: ابن فيه فيقول املحدِّثني، ثقات بها يتقيد التي الكثرية بالقيود يتقيد ال
يرضون ال واملحدِّثون كتبه»، يف فيضعها الناس كتب فيأخذ الحديث يشتهي رجًال
ذا يفصل وال الواحد بالحديث جماعة عن يحدِّث و«كان السماع. ويشرتطون هذا عن
قائله، إىل الحديث من جزء كل نسبة يف ويشددون ذلك يكرهون واملحدِّثون ذا»، من
بعضهم فكرهه األخبار نقل يف ع وتوسَّ الحديث، يف املحدِّثني طرق يلتزم لم أنه فالظاهر

وعابوه. ذلك أجل من
.١٥٣ سنة أو ١٥٢ سنة ببغداد مات وقد

والتاريخ، ري والسِّ باملغازي العلم سعة يف إسحق ابن بعد الثاني كان — الواقدي
الواقدي واقد بن عمر بن محمد فهو مثله، مًوىل وكان سنٍّا، منه وأصغر معاَرصه وكان
عنهم وأخذ الشيوخ من كثريًا لقي وقد أسلم؛ بن سهم بني موىل وقيل هاشم، بني موىل

.٢٢١/١ الخطيب 32
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التاريخ يف شيوخه أشهر ومن الثوري؛ وسفيان أنس، بن ومالك راشد، بن َمْعمَر مثل
ا فلمَّ املدينة، علماء من كان نَِجيح، واسمه الِّْسندي معرش أبو كثريًا عنهم يروي الذين
وقال دينار، بألف له وأمر بغداد إىل هذا معرش أبا معه استصحب املدينة املهدي قدم
العلم كثري وكان ،١٧٠ سنة ببغداد ومات حولنا». َمْن ه فتفقِّ بحرضتنا «تكون له:
آخر يف اختلط أنه ويروون املحدِّثني، من كثري يضعفه الحديث ففي والحديث، بالتاريخ
املناكري لكثرة به يحدِّث ما يدري ال شديد تغري يف سنتني يموت أن قبل وبقي عمره،
علمه سعة يف يطعنون ال ولكنهم الحديث»، منكر «إنه فيه: يقول والبخاري روايته؛ يف
ذكره فيها كتابًا ألَّف وقد باملغازي: بصري إنه حنبل: بن أحمد فيه فيقول باملغازي،
السرية، يف الكالم عند الطبقات كتابه يف سعد ابن منه اقتبس الفهرست، يف النديم ابن

الطربي. وكذلك
كان والتاريخ، املغازي يف معرش أبي علم من كثريًا استفاد الواقدي أن فيظهر

املدينة. يف كان أيام تلميذه
شيُوخها؛ من وسمع محمد، بن مروان خالفة يف ١٣٠ سنة باملدينة الواقدي ُولَِد
33 «اْرتََْد خالد: بن ليحيى فقال املدينة زار (١٧٠ سنة ذلك كان (وربما الرشيد حجَّ وملَّا
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل السالم) (عليه جربيل نزول كان وكيف واملشاهد، باملدينة عارًفا رجًال يل
فكلهم الواقدي»: «قال خالد، بن يحيى فسأل الشهداء؛ وقبور يأتيه، كان وجه، أي ومن
أعزَّه املؤمنني أمري إن شيخ، يا يل: فقال العرص، بعد وذلك فأتيته، إيلَّ فبعث عيلّ، دلَّه
عليها؛ فتوقفنا املشاهد هذه إىل معنا وتميض املسجد، يف اآلخرة عشاء تصيل أن يريد هللا
(يعني بهما مررت إال املشاهد من مشهًدا وال املواضع من موضًعا أدَع ولم ففعلُت،
أن الربمكي خالد بن يحيى إليه وطلب كثريًا، ماًال وَمنَحاه عليه»،34 ويحيى) الرشيد
حبه يف وأخلص فأغناه به واتصل ففعل، الدار، به استقرت إذا العراق يف إليه يصري
الشام إىل وخرج الرتحم. فأكثر الواقدي عليه ترّحم اسمه ذُِكَر إذا كان نكبته فبعد
و«كان املهدي،35 بعسكر القضاء املأمون والَّه حتى بها فبقي بغداد، رجع ثم ة والرََّقََّ

«ارتداد». األصل يف 33

طويل. حديث يف ٣١٥/٥ سعد ابن طبقات 34

بغداد. رشقي يف بالِرُصافة املعروفة املحلة هي املهدي عسكر 35
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أو ٢٠٧ سنة ببغداد مات حتى قاضيًا يزل فلم رعايته، يف ويبالغ جانبه يكرم املأمون
.«٢٠٩ سنة

فيه يقول ذلك؛ يف ونبغ عامة، اإلسالمي والتاريخ رَي والسَّ باملغازي الوقادي ُعني
أخبار َعَرف أحد عىل يَْخَف ولم ِذكِرُه، وغربها األرض رشق َطبَّق مَمْن «وهو البغدادي:
وأخبار والطبقات والسري املغازي من العلم فنون يف بكتبه الركبان وسارت أْمِرُه، الناس
الناس واختالف الفقه، وكتب ملسو هيلع هللا ىلص، وفاته وبعد وقته يف كانت التي واألحداث ملسو هيلع هللا ىلص النبي
أبناء من رجًال أدركت «ما فيقول: نفسه عن هو ويحدِّث ذلك»36 وغري الحديث يف
عن يخربك أهل من أحًدا سمعت هل وسألته، إال لهم موىل وال الشهداء وأبناء الصحابة
يع امُلَريِسْ إىل مضيت ولقد فأعاينه، املوضع إىل مضيت أعلمني فإذا قتل؟ وأين مشهده
يف وتخصص أعيانه».37 حتى املوضع إىل مضيت إال غزاة عْلمُت وما إليها، فنظرت
الَحْربي: إبراهيم وقال الجاهلية؛ أمور من كثريًا يعرف ال كان حتى اإلسالم، تاريخ
وكان شيئًا»؛38 فيها يعمل فلم الجاهلية ا فأمَّ اإلسالم، بأمر الناس أعلم الواقدي «كان
جانب من وانتقل كتب»، ِقَمْطر ستمائة له «كان أنه ي فُرِوِ التأليف، كثري الكتب، كثري
كتبًا النديم ابن َلُه عدَّ وقد وقر،39 ومائة عرشين عىل كتبه فحمل جانب إىل بغداد من

الفقه. يف وقليلها التاريخ يف أكثرها ألَّفها كثرية
ففي مقتبساتهم، إلينا ووصلت منها اقتبسوا بعده للمؤرخني عمدة كتبه كانت وقد

الردة.40 يف الواقدي كتاب من مقتبسة كثرية أخبار الغزوات يف حبيش ابن كتاب
منه اقتبس السنني حسب عىل مرتب الكبري» «التاريخ اسمه كتاب وللواقدي

.١٧٩ سنة منه اقتبس ما وآخر تاريخه، يف كثريًا الطربي
ويظهر طبقاتهم، حسب مرتبني والتابعني الصحابة فيه ذكر الطبقات كتاب وله

منهجه. عىل كتابه يف وسار حذوه حذا قد سعد» «ابن كاتبه أن
الذين شيوخه أوله يف ذكر وقد املغازي، كتاب إال كتبه من يصح مما لنا يبَق ولم
أو املدينة أهل من تقريبًا وكلهم وعرشين، خمسة نحو ويبلغون مغازيه، عنهم أخذ

.١/٣ بغداد تاريخ 36

.٦/٣ البغدادي الخطيب 37
.٥/٣ نفسه املصدر 38
.٦/٣ نفسه املصدر 39

بعد. ينرش فلم مخطوط حبيش ابن كتاب 40
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ومعمر كالزهري، بالسرية الواسع علمهم فذكرنا سبقنا َمْن هؤالء ومن سكانها، من
قد كتابه يف كان وإن املجموعة، هذه يف إسحق ابن يذكر ولم معرش، وأبي راشد، بن
أيامه يف النبي سرية عن إخباًرا أكثر يظهر ما عىل الواقدي ومغازي تآليفه، استخدم
إىل أحيانًا يرجع وهو إسحق، ابن من والحديث الفقه إىل أخباره يف أميل وهو املدينة،
الواقدي، قال سعد: ابن فيقول رآها، عَمْن سمع أو عليها، واعتمد رآها وصحف كتب
الرحمن عبد بن بكر أبي كتاب يف وجدت قال: الزهري جعفر بن هللا عبد حدَّثني
إلخ، فيه فإذا «أذِْرُُح» أهل كتاب نسخت (الوقادي): عمر بن محمد وقال ر. املسوِّ بن

الحوادث. تاريخ تعيني يف بالدقة سبقه عَمْن ويمتاز
الصلة بهذه تأثر وقد بالعباسيني، اتصال عىل — رأينا كما — الواقدي وكان
يد يف أرسى وقعوا َمْن أسماء جملة من العباس اسم حذف يف كتبه، يف اليشء بعض

ذلك. ونحو باسمه، ح يرصِّ وال بفالن، العباس عن يكني وأحيانًا بدر، يوم املسلمني
وحكى ومجرِّح، معدِّل من إسحق ابن من موقفهم املحدِّثون الواقدي يف وقف وقد
إسحق، بابن يثق وال مالك به يثق فكان البغدادي، الخطيب اختالفها عىل أيًضا أقوالهم
الحديث، يف املؤمنني بأمري بعضهم به ولقَّ الحنفية، من الحسن بن محمد به يثق وكان
كان كما ثقة، «الواقدي ويقول: الشافعي، اللغوي سالم بن القاسم عبيد ابن به ويثق
بها»، يُسَمع لم حديث ألف عرشون الواقدي «عند ويقول: املديني عيلّ عليه يطعن
وقال حديث» ألف عرشين ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عىل الواقدي َرَب أْغْ َمِعني: بن يحيى ويقول
أي حديثني» وصل «الواقدي الشافعي: وقال األسانيد»، يُركِّب «الواقدي حنبل: بن أحمد

يوصال. أن يصح ال
يتقيد يكن فلم إسحق، ابن عيل كمطعنهم عليه املحدِّثني مطعن أن والظاهر
املحدِّثني ثقات وكان رأينا، كما والكتب الصحف من يأخذ أنه ناحيتني: من بمذهبهم
أن إال بحديث يحدِّث أن له يصح املحدِّث أن يرون وال الكراهية، كل هذا يكرهون
باملتن ويجيء املختلفة األسانيد يجمع كان أنه والثانية عنه. ُرِوي مَمْن بأذنه يسمعه
هذا يعدُّون وكانوا آخرين، لرواة آخر وجزءًا الرواة لبعض املتن من جزءًا أن مع واحًدا،
يطول. األمر بأن هذا عن هو اعتذر وقد إسحق؛ وابن الزهري عىل هذا ويعيبون عيبًا،
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طريقة اتبع ملَّا جلًدا عرشين يف أُحد بغزوة جاءهم بذلك تالميذه طالبه ملا أنه روي فقد
األول.41 األمر إىل نا ِرُدَّ وقالوا: ذلك فاستكثروا بسنده، حديث كل إفراد

ري، والسِّ باملغازي عرصه يف علًما الناس أوسع من الواقدي كان فقد كان ما وأيَّا
عليها ل عوَّ التي املصادر أكرب من وكان والفقه، والتفسري بالحديث العلم واسع كان كما

تاريخه. يف الطربي
وكاتبه تلميذه فهو الواقدي؛ نفحات من نفحة سعد بن محمد كان سعد: ابن
وخلَّف الواقدي»، «بكاتب ذلك أجل من ب لُقِّ وقد به، يشري وما وأحاديثه كتبه له ن يدوِّ
،١٦٨ سنة بالبرصة ُولَِد وقد أجزاء؛ ثمانية يف الكربى» «الطبقات املمتع كتابه لنا
رحل وقد العباس. بن هللا عبيد بن هللا عبد بن للحسني مواٍل فآباؤه املوايل، من وكان
الرتتيب فضل وله علمه، من كتبه وألَّف بالواقدي، اتصل وبها بغداد، وإىل املدينة إىل
الجاهلية أخبار من الواقدي ينقص كان ما ل كمَّ فقد أحيانًا، أستاذه علم عىل والزيادة
الواقدي بغري أخرى مواضع يف استعان كما الَكْلبي بهشام — غالبًا — فيها واستعان
األول الجزء خصص وقد وغريهم؛ عقبة بن وموىس معرش وأبي إسحق كابن العلماء من
الستة األجزاء وخصص ومغازيه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لسرية «الطبقات» كتابه من والثاني
يف وَمْن مكة يف َفَمْن األمصار، ترتيب ذلك يف متبًعا والتابعني، الصحابة ألخبار األخرى

وزمنهم. شهرتهم حسب مٍرص كل علماء رتَّب ثم والكوفة، البرصة يف وَمْن املدينة،
أهل من عندنا سعد بن «محمد الخطيب: فيه فقال املحدِّثني، من كثري ومدحه
ببغداد وتويف رواياته».42 من كثري يف يتحرى فإنه صدقه، عىل يدل وحديثه العدالة،
ري السِّ مؤرخي أشهر هم هؤالء «البَألُذري». الكبري املؤرخ شيوخ أحد وهو ،٢٣٠ سنة

.٧/٣ البغدادي 41
.٣٢١/٥ بغداد تاريخ 42
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أن نستطيع ومنه نؤرخه،43 الذي العرص نهاية إىل فيها التأليف بدء من واملغازي
اآلتية: النتائج نستنتج

من السرية أحداث أكثر ألن املدينة؛ أهل من كانوا األولني السرية ُكتَّاب أكثر أن (١)
الناس أعرف أصحاب من حوله َمْن وكان فيها، ملسو هيلع هللا ىلص والنبي كان ومغاٍز مدني ترشيع
حتى بعدهم ومن التابعون عنهم وتناقلها ويروونها، بها يحدثون فكانوا األخبار، بتلك

العراق. يف ونفق املدينة يف التدوين وبدأ دوِّنت،
أحاديث يروون كما الصحابة يرويه الحديث من جزءًا واملغازي السرية كانت (٢)
واملعامالت، العبادات أحاديث يروون كما عنهم يرويها بعدهم َمْن وكان والصيام، الصالة
غريهم كماُعِني التاريخية الناحية بهذه العلماء بعض وُعِني ببعض؛ بعضها ويصل
وما الجاهلية، أخبار من غريه الحديث إىل وَضمَّ بالتأليف، َدت أُْفِرِ ثم األحكام، بأحاديث

شعر. من الناس يد يف
نى يُْعَ كان َمْن فمنهم األولني، املحدِّثني مسلك السرية يف األولون املؤلفون سلك (٣)
لسري مراعاة — وأمثالهما والواقدي إسحق ابن واضطر به، يعِن لم َمْن ومنهم باإلسناد
املتن، ذلك بعد ويجمعوا األسانيد يجمعوا أن — بعض برقاب بعضها وأخذ الحوادث
ولكن ذلك، أجل من املحدِّثون فهاجمهم بسنده، املتن من جزء كل يفرزوا أن غري من
والُقرَّاء. الُكتَّاب عىل تسهيًال إيجاز يف كاملة الحادثة بعرض عنايتهم املؤرخون عذر

أقسام إىل وتقسيمه فيه، الوضع دخول من الحديث يف ذكرناه أن سبق ما كل (٤)
صدوًقا، ثقة كان َمْن الرواة فمن واملغازي، السرية عىل ينطبق وضعفه صحته باعتبار

قبل. من ذلك إىل أرشنا كما اع، الوضَّ ومنهم األخبار، رواية يف املتساهل ومنهم

تاريخ وهي السرية، إىل اتجاههم بجانب املؤرخون إليها اتجه ثانية ناحية وهناك
ني، ِصفِّ ووقعة الَجَمل كوقعة وبعض، املسلمني بعض بني حروب من اإلسالمية الحوادث

هوروفتز يوسف األستاذ كتبه الذي املمتع القيم البحث من الفصل هذا يف كثريًا استفدنا 43

The Earliest ومؤلفوها) األوىل النبي (سري بعنوان: اإلنجليزية إىل وترجم باألملانية، Joseph Horvitz
.Biographies of the prophet and their authors
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ذلك تبع وما وغريهم، وهنود وروم فرس من األخرى األمم مع املسلمني حروب ومن
أمور: الحوادث هذه تقييد إىل دعاهم الذي أن يل ويظهر وأحداث؛ فتوح من

وسريته الخطاب بن عمر فأعمال أصوله، من وأصل الترشيع مواد من مادة أنها (١)
شئون من الفقهاء، أئمة من بعده جاء ملن ونرباًسا أساًسا اتخذت املفتوحة البالد يف
أن إىل مضطرين كانوا كذلك ذلك؛ وما والُعْرش والخراج الذمة، أهل ومعاملة الجهاد
ُفِتَح وأيها صلًحا، ُفِتَح البالد أي ليعرفوا ُفِتَح البالد أي ليعرفوا الفتح شئون يتتبعوا
دعا ما وهذا ونحوهما، والخراج الجزية يف اختالف من ذلك عىل يرتتب ِلَما َعنْوة؛
يف البلد حال فيه يبينون كتبهم أول يف الطويلة الفصول يعقدوا أن البلدان مؤرخي
األولني، املؤرخني عن نقًال املقريزي يف نرى كالذي عنوة؟ أو صلًحا ُُفِتَحت هل الفتح:
البَألُذري دعا الذي هو بعينه وهذا البغدادي؛ للخطيب بغداد تاريخ يف نرى وكالذي
من كبريًا قسًما نرى أنا ذلك ومصداق البلدان»، «فتوح املشهور كتابه ذلك يف يفرد أن
مصادر من مصدر أنه يف شك ال والحديث التاريخية، األمور هذه يشمل الحديث أقسام
والهدنة، األمان ويف والغزو، القتال أحكام يف وأبواب فصول الحديث كتب ففي الترشيع،

إلخ. والفيء الغنائم ويف وأحكامها، الجزية ويف
بني كان كالذي املسلمني، بني الخالف حوادث أن وهو بهذا، يتصل آخر وسبب (٢)
عثمان بني والخالف الخالفة، يتوىل فيَمْن ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفاة عقب واألنصار املهاجرين
الزبري، وابن األمويني وبني ومعاوية، عيلّ وبني وعائشة، عيلّ بني والخالف وقاتليه،
والعلويني، العباسيني وبني العباسيني، ودعاة األمويني وبني والشيعة، األمويني وبني
األمة من أو قريش من األئمة هل املسلمني، بني العقائد يف االختالف يف سببًا كانت كلها
والخوارج الشيعة نشأ ذلك ومن جميًعا؟ املسلمني من أو ونسله عيلّ من وهل كلها؟
وتعليلها، وترشيحها التاريخية باألحداث مذهبه يدعم أن فريق كل فاضطر وغريهما،
ومن للترشيع؛ مرجًعا األول السبب يف كانت كما للعقائد مرجًعا التاريخ أحداث فكانت
ففصول التاريخية: املسائل هذه يف وفصوًال أبوابًا الحديث كتب يف نرى أيًضا هذا أجل
اإلمام، طاعة ويف إمارته، تصح َمْن ويف قريش، من األئمة يف وفصل واإلمارة، الخالفة يف
تأريخ وكله الفتن، يف كبري وباب الصحابة، فضائل ويف واألمراء، األئمة أعوان ويف
الَحَكمني، وأمر الخوارج وقتال الجمل، ووقعة عثمان مقتل من املسلمني بني للخالف
ما مصداق نجد وفيما إلخ؛ مروان وبني والحجاج الزبري وابن معاوية بن يزيد وبيعة

السياسية. املسائل يف عقائده فريق كل به يدعم منبًعا لتكون أُعّدَت أنها من نقول
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الفتوح هذه أن وهو عليها، والحرص الفتوح أخبار رواية إىل دعا ثالث وسبب (٣)
إىل ينحازون القتال يف فكانوا الدينية، العصبية بجانب القبيلة العصبية يسودها كان
اإلسالم، عن تقاتل كما عنه تقاتل لواؤها ولها القتال، يف مكانها لها قبيلة كل قبائل،
وغريها كذا، يوم يف حسنًا بالء أبلت فتميم أيامها، بعض يف بنرصتها قبيلة كل وتفتخر
كل وحرصت جاهليتها، يف كأيامها للقبيلة مفخرة يعد مما كذا، يوم يف حسنًا بالء أبىل
ذلك فكان الخلف، إىل السلف ويسلمها أحيانًا، فيها وتتزيد وقائعها ترِوي أن قبيلة
أخذوا أيًضا فالشعراء األشعار؛ طريق ومن الرواية طريق من األخبار حفظ عىل باعثًا
نقائصهم. نوها وضمَّ خصومهم عىل بها وفخروا قصائدهم، يف ونظموها قبائلهم مفاخر
ففخرت األخبار، رواية تبعتها بلدية عصبية عىل القبيلة العصبية تحوَّلت وملَّا
— قبل رأيت كما — التاريخية باألحداث البرصة عىل والكوفة الكوفة عىل البرصة
تميم عىل تميم غري من البرصة قبائل لْت وفضَّ الكوفة، تميم عىل البرصة تميم وفخرت

دمها. من كانوا وإن الكوفة،
ومن بالسمر، تلذذ من اإلنسان طبيعة يف ما وهو األحداث، لرواية رابع وسبب (٤)
وحروب قتال من ورجاله وبأصوله به يتصل وما األخبار، رواية السمر أنواع خري

التاريخ. هو وهذا وجدال، وخصام

األول الجيل وبدأ شفوية؛ لهم علم نواة كل كانت كما — شفويًا — تاريخهم بدءوا
وقيَّد بعده، الذي الجيل عنه لها وتحمَّ يرويها، فيها واشرتك الحوادث هذه شاهد الذي
الثاني القرن جاء إذا حتى الحديث، كتب يف نرى كالذي متفرقة أحاديث منها بعضهم
وتدوين بعض، إىل بعضها وضم الواحدة، الحادثة أخبار جمع يف يبدءون قوًما رأينا

أولهم: من كان جماعة ذلك من اشتهر وقد كتاب، أو رسالة يف ذلك
جدُّه كان األزِدي، ُسَليم بن مخنف بن سعيد بن يحيى بن لوط ِمخنف أبو (١)
يف «اإلصابة يف حجر ابن له ترجم السنن، كتب يف أحاديث بعض وله صحابيًا، مخنف
أن ويظهر عيلّ» أصحاب من كان هذا مخنًفا «إن النديم: ابن وقال الصحابة»، تمييز
«إن القاموس: صاحب فيه قال فقد التشيع؛ جده من ورث قد له، نرتجم الذي حفيده
من موضوع يف كتاب كل كثرية، كتبًا أّلف وقد مرتوك» تاِلّف شيعي ّي أْخبَاِرِ مخنف أبا
النديم ابن عدُّها وقد ِرُوستُقبَاذ؛ كتاب اسمه واحًدا كتابًا إال اإلسالمي التاريخ مسائل
وكتاب الشام، فتوح وكتاب الردة، كتاب منها: كتابًا، ٣٣ وهي الوفيات، فوات وصاحب
ي، الحِرُوِرِ نَْجَدة وكتاب عيل، مقتل وكتاب ني، ِصفِّ وكتاب الَجَمل، وكتاب العراق فتوح
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ملسألة، رشح كتاب كل أن ويظهر إلخ؛ اَلقرسي هللا عبد بن خالد وكتاب األزارقة، وكتاب
كتبه ما وأكثر عيلّ، حول يدور وما بالخوارج ُعِني وقد كبري، كتاب من فصل كأنه
يضمر ال أنه كتابته من ويظهر األموي، العرص يف حدثت التي األحداث يف كان وألفه

تشيعه. من علمت ملا األمويني إىل امليل
تاريخه، يف الطربي جرير ابن عنه نقله ما إال الصحيحة كتبه من لنا يبق ولم
إليه يصل ما منه يستخرج ثم عنه نقله ما الطربي من يجرد أن إال لدارسه فليس
برتتيب يُْعن لم أنه منها ويظهر Wellhausen؛ ولهوسن األستاذ فعل كما نتائج، من

التأليف. يف األوىل املحاوالت شأن وتنظيمها، الحوادث
أبو فيه وقال القاموس، صاحب عن نقلنا كالذين املحدِّثني من كثري فيه طعن وقد
«إنه وقالوا: الحديث»، مرتوك «أْخبَاري الدارقطني: وقال الحديث»، مرتوك «إنه حاتم:
«قالت قال: النديم ابن ونقل .١٥٧ سنة مات املجهولني». من جماعة عن يروي كان
بأمر واملدائني غريه، عىل يزيد وأخبارها وفتوحها العراق بأمر مخنف أبو العلماء:
الشام»،44 فتوح يف اشرتكوا وقد والسرية، بالحجاز والواقدي وفارس، والهند خراسان

جميل. سهل كتابته يف وأسلوبه
ابن قال التميمي؛ األَسدّي الكويف عمر بن َسيْف (٢) له معارص يكون ويكاد
عائشة ومسرية الجمل وكتاب والردة، الكبرية الفتوح كتاب الكتب من له «إن النديم:
الفتوح ويف الردة أخبار يف الطربي من يقتبسه ما إال أيًضا منه لنا يبَق ولم وعيلّ»
عن جابر وأخذ الشيعة، علماء كبار أحد الكويف الُجْعِفي جابر شيوخه من وكان األوىل،
ما درس يف عنايتهم و«كايتاني» «ولهوِسْن» مثل الباحثون وَّجه وقد وغريه، الشعبي
املؤرخني، ثقاة من غريه نقله وما هو نقله ما بني وقارنوا سيف، عن الطربي نقله
فريوي كثريًا، يوثِّقونه ال أنفسهم واملحدِّثون تفصيًال، أكثر كان وإن دقة أقل فوجدوه
حديث»؛ ََفْرَد له روى «فقد الرتمذي إال له يرِو ولم فوه، َضعَّ أنهم التهذيب يف حجر ابن
جميل. زاٍه بلون مواقفه ن ويلوِّ تميم، لقبيلته يحكي فيما يتعصب مؤثر، قوي وأسلوبه

.١٧٠ سنة بعد مات حجر: ابن قال
موىل املدائني محمد بن عيل وهو املدائني: (٣) طبقتهما يف وَمْن هذين وييل
أوائل يف ُولَِد وقد إليها، ُفنِسَب املدائن سكن برصي القريش، سمرة بن الرحمن عبد
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«واتصل ،٢٢٥ سنة ومات عاًما، تسعني نحو وعاش ،١٣٥ سنة العباسية الدولة عهد
عشيَّة مرَّ وفاته؛ كانت منزله ويف منزله، يفارق ال فكان املوصيل، إبراهيم بن بإسحق
الحسن؟ أبا يا أين إىل َمعني: بن يحيى فسأله حسنة، وِبزَّه فاره حمار عىل العشيَّات من
هذا وَمْن فقال: ودراهم، دنانري أسفله إىل أعاله من ي كمِّ يمأل الذي الكريم هذا إىل فقال:
بن مِلْعَمَر تتلمذ املتكلمني، أحَد وكان املوصيل45 إبراهيم بن إسحق بن محمد أبو قال:
صاحب له فعدَّ التأليف، من أكثر وقد والتاريخ، باألدب اشتهر ولكنه الكالم يف األشعث
النديم ابن مها قسَّ كما — وهي معجمه، يف ياقوت عليها وزاد كتابًا ٢٣٩ الفهرست
األرشاف مناكح أخبار يف وكتب قريش، أخبار يف وكتب ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أخبار يف كتب —
والردُّة، والجمل عثمان كمقتل األحداث يف وكتب الخلفاء، أخبار يف وكتب النساء، وأخبار
وكتب إلخ، أّمه إىل نُِسَب وَمْن والرهان كالخيل العرب أخبار يف وكتب الفتوح، يف وكتب

مختلفة. مواضع يف شتى وكتب الشعراء، أخبار يف
أن حتى فائقة، سعة اإلسالمي التاريخ بموضوعات علمه سعة هذا من ونرى
ومما لياقوت. األدباء معجم كتاب من كاملة صفحات ست عدها استغرق فيه تآليفه
البغدادي القادر عبد عهد — قريب لعهد أنه مع ضاعت كلها الكتب هذه أن له يؤسف
ما إال منها يبَق ولم األدب»، «خزانة تأليفه يف بها استعان كتبه بعض هناك كان —
نهج يف الحديد أبي وابن واألغاني، الفريد، والعقد واملسعودي، الطربي كتبه يف يرويه
ثعلب وصفه الخوارج؛ أخبار يف األرشاف وأنساب الكامل يف املربد يرويه وما البالغة،
اإلسالم أخبار أراد وَمْن عبيدة، أبي بكتب فعليه الجاهلية أخبار أراد «َمْن فقال: النحوي
وأخبار الناس، بأيام عامًلا «كان فقال: البغدادي الخطيب ووصفه املدائني»، بكتب فعليه
الجملة وعىل ذلك».46 يف صدوًقا الشعر ورواية واملغازي بالفتوح عامًلا وأنسابهم، العرب
رجال نقاد أشهر َمعني بن فيحيى سابَقيْه، عىل طعنوا كما عليه يطعنون ال فاملحدِّثون
فقال وبنيه، لعيلّ تمية بني ظلم عىل وحدُّثه باملأمون اتصل وقد ثقة. إنه يقول الحديث
يف َمْن ويلعن وأمواتهم، أحياءهم يلعن َمْن عليهم هللا ابتعث قد جرم «ال املأمون: له
الدولة أخبار يف عنه نقل مما ويظهر الشيعة»،47 يعني النساء؛ وأرحام الرجال أصالب

ونصريًا. لها مؤيًدا كان أنه العباسية

.٣١٠/٥ لياقوت األدباء معجم 45
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الزبري، بن هللا عبد نسل من بكار بن الّزبري (٤) املدائني تالميذ أكرب من وكان
من الزبري وكان — قبل رأيت كما — وبالسرية العلم بسعة ُعِرَف الذي هو وبيتهم
مؤلفات وله التاريخ، يف املدائني علم وحامل العبايس، العرص يف واألدباء العلماء مشاهري
التاريخ يف بعضها كتابًا، ٢١ النديم ابن له عدَّ وقد القرشيني؛ نسب ككتاب أيًضا
قاٍض وهو وتويف حينًا، طاهر بن هللا عبد بن محمد ولد مؤدب وكان األدب، يف وبعضها

سنة. وثمانون أربع وعمره ،٢٥٦ سنة بمكة
وأمثالهم واملدائني عمر بن وسيف مخنف أبي طبقة العموم عىل الطبقة هذه ولكن
عىل يدل كما وافيًا، شامال وال منظًما، مسلسًال عملهم وال مرتبًا تأليفهم يكن لم
طبقة وهي بعدهم، أتت التي الطبقة يف والتنظيم الرتتيب كثر إنما عنهم، مانُقَل ذلك
الحوادث تنسيق إىل وأميل تنظيًما أكثر الطربي وكان الطربي، جرير وابن البالذري
قبله املؤرخون ألَّفه ما زبدة كتابه يف جمع أنه يف الفضل وله السنني، حسب وترتيبها
الثاني العبايس العرص يف الكالم إىل طبقته ويف فيه الكالم ونرجئ التفسري؛ يف فعل كما

أليق. بهم فهو هللا شاء إن
كانوا العرص ذلك يف اإلسالمي التاريخ يف كتبوا مَمْن ذكرنا َمْن أكثر أن ونالحظ
سكن برصي واملدائني كذلك كويف عمر بن وسيف كويف، مخنف فأبو العراق، أهل من
وعىل أزمانًا؛ العراق يف عاش فقد مدنيًا كان وإن بكار بن والزبري بغداد، ثم املدائن
وقد رأينا، كما مدنيني أكثرهم كان فقد واملغازي، السري يف كتبوا َمْن ذلك من العكس
ممن كثري سكن فقد إليها وما الفتوح ا أمَّ بالسرية. املدنيني عناية يف قبل السبب أبنَّا
التدوين عىل أقدر وكانوا أبناءهم، ذلك وا وروَّ بأخبارها وتحدثوا العراق فيها اشرتكوا
يكون أن طبيعيًا كان العباسيون جاء ا فلمَّ فيهم، األموية الخالفة أن ولو الشام أهل من

العراق. من مؤرخوهم

بحكم كانت العرب أن وذلك األنساب، وهو املسلمني مؤرخو به ُعِني ثالث ونوع
الفرد شخصية فيها وتّمحي األرسة، كوحدة وحدة القبائل وتعد قبائل، تعيش طبيعتها
للقبيلة، عار الفرد يرتكبه والعار للقبيلة، محمدة الفرد يأتيها فاملحمدة كبري، حد إىل
وهكذا القبيلة، باسم تفد والوفود للقبيلة، يخطب والخطيب للقبيلة، يشعر والشاعر
الدينية األخوة ل يِحُ أن أراد اإلسالم جاء ا فلمَّ وتفكريهم. أنفسهم القبيلة عليهم ملكت
تَّمح لم ولكن شديدة، قوية وكانت فعًال الدينية الرابطة ووجدت اَلقبَلية، الرابطة محل
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ديوان عمر دوَّن وملَّا قبائل؛ إىل القتال يف ينحازون املسلمون فظل القبيلة، العصبية
طبقة، بعد طبقة بعدهم بَمْن ثم هاشم ببني ثم ملسو هيلع هللا ىلص النبي عم بالعباس بدأ الخراج
مواقف من لها هو بما القبائل وفخرت مًعا، اَلقبَيل واالعتبار الديني االعتبار فراعى
جريًرا ورأينا بعًضا، بعضهم املسلمني قتال يف لهم كان وبما والروم، فارس قتال يف
وقيٍس بتميم األخطل عىل جرير يفخر بالقبائل: يتهاجون األمويني واألخطل والفرزدق
جرير ويفخر تميم، عىل بتغلب األخطل ويفخر وأيامهما، مفاخرهما ويعدد تغلب، عىل
كلٌّ ويعدُّ تميم، من ببيته جرير عىل الفرزدق ويفخر تميم، من بفرعه الفرزدق عىل
عيشة األمويون وعاش الجاهليني. وبني بينهم ذلك يف فرق ال اآلخر، الفرع مخازي
يدعو شك غري من كله وهذا لهم؛ سالًحا ويتخذونها القبلية بالعصبية يقاتلون عربية
الناس انقسم للعرب والروم الفرس خضع ا فلمَّ كان؛ وكذلك األنساب، بحفظ العناية إىل

بها. والتمسك العربية العصبية يف ذلك فزاد ومواٍل، عرب قسمني: إىل
مثالب عن يبحثون الشعوبيون وأخذ الشعوبية، ظهرت العباسية الدولة جاءت وملَّا
القبائل ترشيح عىل جديًدا باعثًا ذلك فكان فيها، ويتزيدون قبيلة كل ومثالب العرب
العناية ذلك من فكان الشعوبية؛ جانب من املثالب وعدِّ العرب، جانب من املفاخر وعدِّ
رَي السِّ تاريخ بجانب التاريخ من فرًعا ذلك وأقام فيها، والتأليف وتدوينها باألنساب

اإلسالمية. األحداث وتاريخ واملغازي
الصديق بكر أبو فاشتهر األنساب، بحفظ اإلسالم عهد أول من جماعة اشتهر وقد
العرب بقبائل الواسعة معرفته عىل تدل ذلك يف ومناظرات أخبار وله ابة، نَسَّ بأنه

وفروعها.48
عدِّه يف املحدِّثون اختلف وقد يباني، الشَّ ْحنظلة بن دَغفل أيًضا بذلك واشتهر
بكر أبي مع وله يلقه، لم ولكن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أيام رجًال كان أنه عىل وأكثرهم صحابيًا،
الخوارج؛ حرب يف ٧٠هـ سنة غرق وقد العقد، صاحب ذكرها النسب، يف مناظرة
ولكن عامًلا كان «إنه سريين: ابن فيقول بالنسب، الواسعة معرفته عىل مؤرخوه ويُْجِمع
اتصل أنه ويرُوون للنسب»؛ ورواية علم له «كان سعد: ابن وقال النسب»؛ اغتلبه
وله البرصة؛ نزل فيَمْن وعدُّوه فّعلمه. يزيد إىل اذهب له: وقال بعلمه فأعجب بمعاوية

.٥١/٢ الفريد العقد انظر 48
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طبيعي وذلك له»، مّصنف «ال النديم: ابن قال كما ولكن األنساب، يف كثرية أخبار
لزمنه. بالنسبة

رجل: له قال ابة؛ َنسَّ فكان املسيّب، بن سعيد التابعني من أيًضا بالنسب واشتهر
الناس». تَُساّب أن تريد «إنما قال: النسب، تعلِّمني أن أريد

بن رؤبة عنه ُرِوى نرصانيًا، و«كان ّي، البَْكِرِ النّسابة األموي العهد يف اشتهر كما
العجاج».49

بمالقاة قوم ُعني التدوين عرص جاء ا فلمَّ أنسابها، يعرفون قوم قبيلة كل يف وكان
وقد واألدب؛ اللغة يف فعلوا كما الكتب، يف ذلك وتدوين عنهم، واألخذ العارفني هؤالء

أشهرهم من جماعة، عرصنا يف بذلك اشتهر
قبيلة من السائب بن فمحمد الكلبي؛ هشام وابنه الَكْلِبّي، ائب السَّ بن محمد
إىل العبايس عيل بن سليمان استقدمه الكوفة، علماء من وكان يُنَسب، وإليها كلب،

البرصة.
مع اَلجماِجم َديِْرِ وقعة وشهد األموي، العرص يف طويًال عهًدا الكلبي عاش وقد
عليهم، خروجه عليه يدل كما أمية، بني مع ضلعه يكن ولم األشعث، بن الرحمن عبد
مع كان برش وجدُّه الزبري، بن مصعب مع ْقِتَل السائب فأبوه ه، وجدُّ أبوه كان وكذلك

ني. وِصفِّ الجمل وقعة يف عيلّ
أهلها، من عرفها عَمْن يتلقاها باألنساب، العلم غزير السائب بن محمد وكان
ابن عقيل عن صالح أبو وأخذه صالح، أبي عن قريش نسب «أخذ النديم: ابن فيقول
عن عدنان بن معدُّ نسب وأخذ الكندي، الكناس أبي عن كندة نسب وأخذ طالب، أبي

.١٤٦ سنة وتويف إلخ». العدواني، أوس النجارين
وأخبار بالنسب «عامًلا فكان أبيه، خطة فأكمل الكلبي، هشام ابنه بعده وجاء
إىل مها وقسَّ النديم ابن ذكرها كثرية كتب وله ووقائعها»، ومثالبها وأيامها العرب
واملنافرات والبيوتات املآثر يف وكتب القبائل، بني لف الِحْ أي األحالف، يف كتب أقسام:
وكتب الجاهلية، أمر من اإلسالم قارب فيما وكتب األوائل، أخبار يف وكتب واملوءودات،
وكتب العرب، وأيام الشعراء أخبار يف وكتب البالد، أخبار يف وكتب اإلسالم، أخبار يف

.٨٩ النديم ابن فهرست 49
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موضوعات يف وكتب أخرى، أنساب يف وكتب اليمن، نسب يف وكتب واألسمار، األخبار يف
يف الخيل فحول نسب وكتاب كتابًا. ١٤٠ نحو له عدُّها التي الكتب وتبلغ شتى؛
تآليفه من مقتبسات إىل هذا مرص؛ يف طِبَع ُ الذي األصنام وكتاب واإلسالم، الجاهلية
للمفضليات، األنباري ابن رشح وكتاب ياقوت، وكمعجمي كالطربي، املشهورة الكتب يف

وغريها. واألغاني الفريد، والعقد
ترك عىل «أجمعوا السائب: بن محمد حاتم أبو فيقول وأباه، يتهمونه واملحدِّثون
عنه؟ يحدِّث «َمْن هشام: يف حنبل بن أحمد ويقول بالوضع»؛ جماعة واتهمه حديثه،

عنه».50 يحدِّث أحًدا أن ظننت ما وسمر، نسب صاحب هو إنما
بعد فيقول بالوضع، ويرميه مختلفة مواضع يف هشام عىل ب يعقِّ األغاني حتى
ابن عن ذكرتها التي األخبار «هذه مة: الصَّ بن ُدريد عن أخباًرا الكلبي ابن عن نقله
ديوان يف منها شيئًا رأيت وما أشعاره، ويف فيها بنّيٌ والتوليد كلها موضوعة الكلبي
فيه ما عىل ذكرته وإنما الكلبي، ابن أكاذيب من وهذا … الروايات عىل الصمة بن دريد
يف ذلك مثل األغاني فعل وقد وتداولوه».51 الناس رواه قد يشء الكتاب من يسقط لئال

موضع. من أكثر
الظهور.52 كل الصنعة فيه تظهر قوًال أيًضا خلكان ابن له وُرِوى

بجعفر واتصل األنساب، يف «الفريد» كتاب له وصنَّف باملأمون هشام اتصل وقد
.٢٠٤ سنة وتويف أيًضا. األنساب يف «امللوكي» كتاب له وأّلف الربمكي يحيى بن

يف كثرية كتبًا أّلف ُسَحيم، واسمه النسابة، اَليْقظان أبو منهم: آخرون اشتهر كما
.١٩٠ سنة ومات املدائني. شيخ وكان خندف، ونسب تميم كنسب األنساب،

ألَّف فقد عبيدة، أبو فعل كالذي العرص، هذا يف الشعوبية فعله ما بهذا ويتصل
الشعوبي، َعالَّن فعله وكالذي العرب؛ أدعياء وكتاب باهلة، مثالب وكتاب املثالب، كتاب
أسد، بني ومثالب مرة، بن تميم ومثالب قريش، مثالب منه املثالب، يف كتابًا ألَّف فقد
نه ضمَّ الكبري، املثالب كتاب فله َعِدّي، ابن الهيثم فعله وكالذي إلخ؛ َعدّي بني ومثالب

.٤٦/١٤ البغدادي الخطيب 50
.١٩/٩ األغاني 51

.٢٩٠/٢ خلكان ابن 52
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ذكر وهي خاصة؛ ناحية من لألنساب يتعرضون كانوا وأمثالهم فهؤالء العرب. مثالب
الشعوبية. لنزعتهم تبًعا بها والتشهري العربية القبائل عيوب

من األخرى األمم تاريخ وهو وقبله، العرص هذا يف كذلك ظهر التاريخ من رابع ونوع
هذا عىل بعث والذي ونرصانية، كيهودية األخرى األديان وتاريخ ونحوهما، وروم فرس

أمور: — نظري يف — النوع

املفتوحة األمم عىل يقفوا أن أرادوا الفتوح، فتحو وقد الخلفاء، بعض إن (١)
وترتيب نظمها يف األمم أحوال معرفة من واستفادة جهة، من بذلك تلذذًا وأخبارها
أرادوا إذا استعداد عىل يكونوا حتى أحوالها عىل ووقوًفا أخرى، جهة من أمورها
يخصص كان أنه معاوية سرية يف يذكر فاملسعودي ثالثة، جهة من يدهموهم، أن
لرعيتها، وسياستها وملوكها، والعجم وأيامها العرب «أخبار سماع يف ليله من جزءًا
األمم أخبار من ذلك وغري لرعيتها، وسياستها ومكايدها وحروبها األمم ملوك وسائر
يوًما السفاح يحدِّث «كان الهذيل بكر أبا إن الّسفاح: ترجمة يف ويقول السالفة»،53
من كثري إىل األمم»،54 ملوك بعض مع باملرشق، حروبه بعض يف ألنورشوان بحديث
ملوكها يكن لم والعباسية األموية كالدولة ضخًما ُمْلًكا نتصور أن يمكن وال ذلك. أمثال
وتحاربها حينًا تصالحها التي املجاورة، األمم أحوال معرفة عىل تاًما وقوًفا واقفني
من — وهذا وتنقض، بينهما تربم واملعاهدات ملوكها، وبني بينهم تتداول والكتب حينًا،

ملوكها. وأحوال تاريخها من يشء معرفة إىل يضطرها — شك غري
يف أهلها من كثري ودخل املفتوحة، األمم من كثري عىل سلطانه نرش اإلسالم إن (٢)
يعرفون وكانوا وكتابة، قوًال العربية يتقنون وصاروا الثاني، الجيل يف وتعرَّبوا اإلسالم
تاريخ يكتبوا أن إىل القومية النزعة فدعتهم جنسهم، أهل ومن آبائهم من أممهم تاريخ
األصل الفاريس املقفع فابن الكامنة، الوطنية عىل وحرًصا به، اعتزاًزا بالعربية أممهم
إىل نشأتهم أول من الفرس تاريخ يف كتاب وهو «ُخًدايْنامه»، كتاب يرتجم املربَى العربي
ورشائعهم، وعاداتهم الفرس نُُظم يف كتاب وهو نامه»، «آبني كتاب ويرتجم أيامهم، آخر

.٥٦/٢ الذهب مروج 53

.١٧٢/٢ الذهب مروج 54
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إىل الفارسية من ينقل يزيد بن وإسحق إلخ، أنورشوان سرية يف التاج كتاب ويرتجم
قومهم، أخبار ينقلون والرسيانيون نامه، باختيار املعروف الفرس سرية كتاب العربية
العرص يف الرتجمة حركة نشطت وملَّا إلخ. وعلمائهم حكمائهم وتاريخ اليونان وأخبار
الفارسية، يتقن َمْن فمنهم العربية، مع املختلفة األلسنة يتقنون كثريون وكان العبايس
عىل — عليه وقعوا فيما — وقعوا الهندية، يتقن َمْن ومنهم اليونانية، يتقن َمْن ومنهم
أمام كان أن كله ذلك من فكان العربي، اللسان إىل فنقلوها املختلفة األمم تاريخ يف كتب
الطربي ُمْعتًَمد كلها كانت املختلفة، األمم ألخبار مختلفة مصادر العربية يتكلمون َمْن

املؤرخني. من بعده أتى وَمْن تاريخه يف
والصابئني والنصارى، اليهود أخبار من كثري عىل اشتمال والسنة القرآن إن (٣)
املفرسون فأراد العظة، موضع عىل فيه مقتًرصا مختًرصا تعرضهما وكان واملجوس،
ورد مما وغريهم والنصارى اليهود أخبار مجالهم فكان ذلك، تفسري يف عوا يتوسَّ أن
يهودية كثرية كتبًا النديم ابن َ عدُّ وقد وحواشيهما؛ ورشوحهما واإلنجيل التوراة يف
من كثري دخل أن أيًضا ذلك وصادف املسلمون، وعرفها العربية إىل لت ُنِقَ ونرصانية
وصف إسالمهم. قبل تلقنوها واسعة معلومات رءوسهم يف يحملون اإلسالم يف هؤالء
أتى َمْن وعلم علمهم فكان ،﴾ اْلِكتَاِبِ ِعْلُم ِعنَْدُه ﴿َوَمْن بقوله: بعضهم الكريم القرآن
عن فنقلوا وغريهما، والنرصانية اليهودية األمم منه يؤرخون للمؤرخني مصدًرا بعدهم
ابن قبُل رأينا وقد كتبهم، يف وأدخلوها األخبار تلك منهم أسلم وَمْن والنصارى اليهود

نصوًصا. التوراة عن ينقل إسحق

أن نستطيع وامللوك» األمم «تاريخ ى املُسمَّ الطربي تاريخ استعرضنا إذا ونحن
الثانية، الطبقة كانوا وَمْن األوىل، الطبقة كانوا مَمْن أمة لكل األخبار رواة منه نتعرف
وما العالم خلق أخبار يف كثريًا منبِّه بن وهب عن ينقل فهو إليه، وصلت حتى وهكذا
كثريًا ونجد النرصانية، أخبار ومن ذلك من كثريًا الرومي ُجَريج ابن عن ينقل كما إليه،
ويف وأسباط، َدانيل ابن الرحمن كعبد نرصاني أو يهودي أصل من كانوا َمْن رواته يف
إلخ. دِّي» السُّ عن أْسبَاط عن «عمرو واحدة الرواية سلسلة تكون تكاد املواضع بعض
كذا» والعجم العرب من السالفة األمم بأخبار العلماء «ذكر الفرس: تاريخ يف ويقول

إلخ.
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وسلسلنا الرواة وعددنا الطربي، ذكرها أمة كل عند وقفنا لو القول بنا ويطول
اآلن، القدر بهذا فنجتزئ جرير، ابن إىل وصلت أن إىل أولهم من ألصحابنا وترجمنا

هللا. شاء إن الطربي يف الكالم إىل ذلك عدا ما ونرجئ
بابل، وملوك والرسيانيني والنصارى اليهود تاريخ املسلمون كتب الطرق هذه ومن

إلخ. والروم واليونان الفرس وتاريخ
أوًال، العهد لبعد وباألساطري بالوضع تضخًما أكثر القسم هذا أن يالحظ والذي

ثالثًا. أخبارها يف أمة كل ولتزيد ثانيًا، النقل يف الدقة ولعدم

عناية قديًما املسلمون به ُعِني وقد الرجال» «تراجم وهو التاريخ من خامس ونوع
ولو — واملعرفة بالعلم أحد يظهر إن فما عصورهم، يف األمم من غريهم فاقت غريبة
ويأخذون إليه ويرحلون العلماء عليه يهجم إال — واحد خرب أو واحد حديث برواية
غريه، إليه يصل لم هؤالء من امرأة أو رجل عىل يعثر أن كبريًا ظفًرا العالم ويَُعّد عنه،
أو الخرب، أو الحديث عنه املروي هذا يموت إن وما سمع، ما ويروي أخذ ما عنه فيقيّد
والبالد ونسبه، أصله تدوين عىل املؤرخون يتسابق حتى معرفة، أو بعلم اشتهر َمْن
وتاريخ حياته، يف له َعَرضت التي واألحداث عنهم، أخذ الذين والشيوخ فيها، ل تنقَّ التي

ذلك. وغري وفاته
الصحابة بعض فضائل عن لإلسالم األول العرص منذ ورد ما ذلك أصل كان وربما
بن الرحمن وعبد وقاص أبي بن وسعد والزبري وطلحة وعيل وعثمان وعمر بكر كأبي
داعيًا هذا فكان الحديث، كتب به ُمِلئَت مما غريهم وكثري الجراح، بن وعبيدة عوف
بعدهم. من والتابعني الصحابة من غريهم فضائل عىل ويقفوا الحذو، هذا يحتذوا ألن
أصناف بني أنفسهم العلماء ورأى الحديث، رواية وكثرت العلمية الحركة اتسعت ا فلمَّ
األشخاص، عىل بالحكم ألسنتهم جرت فيه، ومشكوك صادق وغري صادق الرواة، من
بعًضا، يجرِّح وبعضهم بعًضا، يمدح بعضهم كان أنفسهم الصحابة أن قبل رأيت وقد
رأينا بعدهم من التابعون جاء ا فلمَّ هريرة؛ أبي يف وعائشة عمر بن هللا عبد قاله كالذي
فقد وتجريًحا. وتوثيًقا ا، وذمَّ مدًحا بعض يف بعضهم قول ويزيد يتسع، الباب هذا
زادت األمصار تركزت وملَّا عليه، والطعن منه الطعن يف الكثري أنس بن مالك عن نقل

وهكذا. الحجازيني حون يرشِّ والعراقيون العراقيني، حون يَُرشِّ فالحجازيون اتساًعا،
رأينا وقد الناحية؛ بهذه يعنون العلماء وجعل الرجال إىل األنظار يلفت هذا كل
والظاهر سعد، ابن وكاتبه تلميذه فيه حذوه وحذا الطبقات كتاب ألَّف الواقدي قبُل
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يصح؛ ال وَمْن عنه األخذ يصح َمْن ليعرف الحديث باعث هو تأليفهما عىل الباعث أن
بما الباب هذا يف املحدِّثون وقام وقادتهم، الناس أخيار أخبار بذكر اإلشادة إىل هذا
كتبه فوضع البخاري أتى حتى وحللوه، حوه ورشَّ راٍو كل عن فبحثوا العجب، يستخرج

حذوه. بعده َمْن وحذا رأيت، كما الرجال تاريخ يف الثالثة
املحدِّثني، قلَّدوا واألدب اللغة رجال أن يف سببًا واملحدِّثني العلماء هؤالء عمل وكان
ح رشِّ ُ كما األحمر وخلف وحماد وُقْطرب عبيدة وأبو والكسائي األصمعي ح ََفُرشِّ
يكتِف ولم املحدِّثون، قال كما وتعديلهم تجريحهم يف املختلفة األقوال وقالوا املحدِّثون،
ففعل قيمته، ذلك من ليتعرفوا وشيوخه الرجل تاريخ ذلك يف زادوا بل بالنقد، املحدثون

واألدب. اللغة رجال
الشعراء تراجم يف كذلك الكتب فوضعوا أيًضا، تقليدية خطوة األدباء وخطا
بعده وأتى املحدِّثني، طبقات نسق عىل الشعراء طبقات َسالم ابن فوضع وطبقاتهم،
أن عىل ودليلنا مخترصة. ترجمة شاعر لكل وترَجَم الطبقات يف أيًضا فألَّف قتيبة، ابن
األموي العهد ففي تاريخيًا، العمل هذا إىل أسبق كانوا املحدِّثني أن املحدِّثني قلَّدوا األدباء
شعبة العباسية الدولة صدر يف ونرى وتعديلهم، الرجال جرح يف قيلت أحاديث نرى
صادقهم وبيان املحدِّثني نقد يف الكتب يؤلفان اَلّقطان سعيد بن ويحيى الحجاج بن
موضوعه إّن يقال أن يصح أدبيًا كتابًا العرص هذا بدء يف نعلم ال أنا مع كاذبهم، من

األدب. رجال تراجم
الرتاجم كتب بها اصطبغت التي الصبغة أن ذلك عىل األدلة أقوى من نرى بل
سطوة أيام منها أُلِّف ما خصوًصا أدباء، صبغة منها أكثر محدِّثني صبغة األدبية
يف والتعبري املحدِّثني إسناد نمط عىل اإلسناد فيه ترى فإنك األغاني، ككتاب املحدِّثني،
عن حماد عن يحيى، بن الحسني أخربني كقوله وذلك حديث، تعبري األحيان من كثري
يف والناس) هللا بني العرف يذهب (ال البيت هذا أن بلغني قال: عبيدة أبي عن أبيه،
عثمان عن الدمشقي، عثمان بن أيوب عن مروان، بن هللا عبد وذكر إسحق: قال التوراة؛

الحطيئة: بيت ينشد رجًال الحرب كعب سمع قال: عائشة، بن

وال��نَّ��اس ال��ل��ه ب��ي��َن ال��ع��رُف يَ��ذه��ُب ال يَ��ُه ج��َواِزِ ي��ْع��َدْم ال ال��خ��ي��َر ي��ف��ع��ِل م��ن

العمري: قال إسحق قال التوراة؛ يف ملكتوب البيت هذا إن بيده نفيس والذي فقال:
التوراة: يف عندنا صح والذي
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والعباد».55 هللا بني الُعرف يذهب «ال

البخاري. أحاديث من قطعة تقرأ كأنك — هذا تقرأ وأنت — أنك معي ترى فلعلك
احتجاب املحدِّثني بكتب األدباء تراجم كتب بها تأثرت التي املظاهر أكرب ومن
وأدبه ووقائعه وأحاديثه الرجل عن بروايات فيغمرك األغاني يف تقرأ املؤلف، شخصية
نحو أو حادثة عىل تعليق أو لشعر نقد أو له بكالم منه تظفر أن قلَّ ولكن وشعره،
دائرة يف أنفسهم حرصوا فقد املحدِّثني؛ نمط آثار من أثر أيًضا هذا أن يل ويظهر ذلك.
ومجال الحديث يف جاز إن وذلك الرجل، عن بلغهم ما ونقل به، ثوا ُحدِّ ما نقل النقل،
وتجريحه كذبه أو صدقه عىل يدل ما إال املرتَجم من يهمه ال املحدِّث ألن ضيق؛ القول
النقد يف األديب وشخصية سعة، ذو للقول ومجال األدب يف يجوز كان فما عدالته، أو
يف الكربى القيمة لها القبيح أو الحسن وموضع واملساوي، املحاسن وبيان والتحليل
مقصوًرا هذا وليس — املنزع هذا بهم نزع للمحدِّثني التقليد هو ولكن األدبي، الفن
قرأت فإذا أيًضا. العرص ذلك يف املؤلفة األدب كتب أصول يف هو بل الرتاجم، كتب عىل
بارزة شخصية للمؤلف تجد لم قتيبة البن األخبار عيون أو للجاحظ والتبيني البيان يف
يف للجاحظ ما أحصيت ولو واألدب، العلم يف بسطة من لهما وما الفائقة، قدرتهما مع
شأن — والجمع االختيار له وإنما خمسه، وال الكتاب ربع له تجد لم والتبيني البيان

الحديث. يف املحدِّثني
حروف حسب مرتبة كتب من الزمن، توايل عىل النوع هذا ى ترقَّ فقد كان ما وأيٍّا
نحويني طبقات من رجاله، بطبقات علم كل إفراد ومن العصور، وحسب الهجاء،
من ملعتنقيها الكتب العقائد أصحاب إفراد ومن ومالكية، وحنفية شافعية وطبقات
علماء يف البغدادي كتاريخ بلد كل علماء تاريخ ومن إلخ، وللمعتزلة للشيعة طبقات

تفصيله. محل هذا ليس مما إلخ، بغداد

الوهم، واخرتاع الخيال وليد أنه عىل فنقرؤه اَلقَصص، درجة إىل ينزل لم سادس ونوع
بل رواياته، وتضبط أحداثه، وتمتحن وقائعه، فتفحص التاريخ درجة إىل يرتفع ولم
صاحبه ويروي باألوهام، والحقائق بالخيال، الواقع فيه ُمزج وذاك، هذا من مزيًجا كان
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وأحداث ثابتة، وقائع أنها عىل كلها ويرويها مخرتعة، بأخبار ويمزجه صحيًحا خربًا
أُْطلق وقد املؤرخ، يدقق كما فيها يدقق ال ولكن التاريخ، يَْرِوي كما يرويها فهو صادقة،
يشعر ما وفيه مؤرخ، اسم من الداللة يف أقل اسم فهو «األْخبَاريني»، اسم هؤالء عىل
يف ْمَعاني السَّ قال وحده؛ الحق برواية يشعر املؤرخ أن حني عىل مًعا، والخيال بالحق
هذه الراء، آخرها ويف الباء وفتح الخاء وسكون األلف بفتح «األخباري األنساب: كتابه

األخباري».56 والنوادر القصص الحكايات يروي مَلْن ويقال األخبار، إىل النسبة
الظريف، الغريب فيه يعجب ما وأكثر اللذيذ، الّسمر النوع هذا إىل دعا َما وأكرب
يجدوه لم وإذا قالوه، العاطفة هذا يغذي ما الثابتة الوقائع يف األخباريون رأى فإذا
العجب أقىص يستخرج ليس ولكنه صحيًحا الحادثة أساس يكون وقد اخرتعوه،
حتى اللطيف، باألسلوب ويصقلوه أوهامهم، من فيه ويتزيَّدوا خيالهم، من فيكملوه
يف أشهرهم من جماعة الوصف بهذا اشتهر وقد صحيحة. واقعة كأنه كله الخرب يخرج

عرصنا:
عربي أبوه طيئ، من األصل عربي فهو األخباري، الكويف الطائي َعِدّي بن الَهيْثَم
َزاعي: الُخُ ِدْعبل فيه فقال نسبه، فنفوا قوم هجاه وإن َمنِْبج، سبي من وأمه واسط من

واَل��ب��َواِدي ال��ح��َواِض��ِرِ ب��أخ��ب��ار َع��ِل��ي��ًم��ا أب��ي وك��ان أب��ي س��أل��ُت
ُدَواِد أِب��ي ب��ِن ك��أح��م��َد ف��ق��اَل ؟ ِع��ِديٍّ م��ن أَََه��يْ��ثََ��ُم ل��ه: ف��ق��ل��ُت
إيَ��اِد م��ن — ش��ك غ��ي��َر — ف��أح��م��ُد َص��ح��ي��ًح��ا م��ن��ه��ْم َه��يْ��ثَ��ٌم يَ��ُك ف��إن
اْل��ِع��بَ��اِد َع��َل��ى اإلل��ه َغ��ِض��َب ََل��َق��ْد ُق��ْوًم��ا تَ��ُروس إيَ��اُد ك��ان��ْت م��ت��ى

بن محمد له وتتلمذ إسحق، بن ومحمد عروة بن هشام تلميذ الهيثم كان وقد
الطبقات. صاحب سعد

اتهم وقد واألدب، والتاريخ واملثالب األنساب يف النديم ابن عدَّها كثرية كتب وله
من آخر مثل وهذا سنني؛ عدة لذلك َس فُحِبِ بيشء املطلب عبد بن العباس ذكر بأنه
أن عىل مرَّنه الحبس أن ويظهر التاريخ، يف وتأثريهم العلم يف العباسيني تدخل أمثلة
وكان والرشيد، والهادي واملهدي املنصور نادم خلفائهم، من كثريًا نادم فقد يجاريهم،
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يخربون الناس إن ويحك! يوًما: املهدي سأل غالبًا؛ املصطنعة الطريفة باألخبار يتحفهم
من خرجت الهيثم: فقال ذلك، يف اختلفوا وقد وسماًحا، وكرًما ولؤًما، ا شحٍّ األعراب عن
ونظرت فأدركتها أمسيُت، حتى أتبعها فجعلُت َفندَّت، أركبها ناقة ومعي … أهيل عند
بمنتهى والرجل والشح، البخل بمنتهى املرأة وصف ثم فأتيتها؛ أعرابي خيمة فإذا
وحدَّث أخرى، خيمة فنزل املساء عليه وأمىس لسبيله مىض إنه قال ثم والسماحة. الكرم
مم الرجل: فسأله فتبسم، لئيم، شحيح والرجل كريمة، سمحة املرأة فإذا له، جرى عما
أخت هي عندي التي هذه إن الرجل: فقال األوىل، الخيمة يف قصته له فحكى تبتسم؟
بعض يف أن ليبني وصقلها الحكاية َق لفَّ وهكذا أختي.57 عنده التي وتلك الرجل، ذلك
ليدل اخرتعها التي القصة ذلك ومثُل ا؛ وشحٍّ لؤًما بعضهم ويف وسماحة، كرًما العرب

العرب.58 قبائل من قبيلة كل معايب عىل بها
مرص، يف أثره وله ونوادره، وقصصه بأخباره واألدب التاريخ مأل فقد الجملة وعىل
.٢٠٦ سنة لح الصِّ بفم ومات السمعاني، روى كما فيها، وحدَّث بها ونزل جاءها فقد
يف فكان السنني، حسب الحوادث ترتيب إىل املؤرخني أسبق من أنه إليه وينسبون

بعده. للطربي قدوة ذلك
و«ليس بثقة» «ليس يقول: َمِعني بن فيحيى عنيًفا، هجوًما يهاجمونه واملحدِّثون
جارية عن ورووا قناعه»، ُكِشف قد «ساقط فيه: بعضهم ويقول يكذب»، و«كان بيشء»
وقال يكذب»، جلس أصبح فإذا يصيل، الليل عامة يقوم موالي «كان قالت: أنها الهيثم

الحديث».59 «مرتوك النسائي: وقال كذَّاب»، «هو داود أبو
فيه: قال نواس أبو حتى

َخ��َش��ِب ع��ل��ى َرْح��ٌل َل��ُه ي��وم ك��ل ف��ي تَ��ل��وُّنِ��ِه ف��ي َع��ِدي ب��ن ال��ه��ي��ث��م
اْل��ع��َرِبِ إل��ى وأْح��يَ��ان��ا ال��َم��َواِل��ي إل��ى َوُم��ْرتَ��َح��ٍل ِح��لٍّ أخ��ا ي��زال ف��م��ا
ق��تَ��ِب ع��ل��ى ي��غ��دو يَ��َزْل ل��م ك��أنَّ��ُه ب��ج��وه��ره ��ي��ه يُ��َزجِّ ل��س��ان ل��ه

.٣٠٢/٢ خلكان ابن يف بطولها القصة 57
بعدها. وما ١٧٥/٢ للمسعودي الذهب مروج يف انظرها 58
بعدها. وما ٥٢/٤ البغدادي الخطيب يف كله ذلك انظر 59
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َك��ثَ��ِب م��ن األن��س��اب ل��ه��ا اج��ت��ل��ب��ت إال ب��ه��ا تَ��ُه��مُّ ف��م��اُق��ْربَ��ى أن��َت ل��ل��ه
اَل��ن��س��ِب ف��ي ال��ع��ي��ِن ق��ب��َل ال��داَل َف��ق��َدِمِ ُث��َع��ٍل ب��ن��ي ف��ي َع��ِديً��ا نَ��س��بْ��َت إذا

املؤرخني أكثر هاجموا املحدِّثني وأن له، حدثت لحادثة هجاه نواس أبا أن والحق
تدقيق رواياتهم يف يدققون وال املحدِّثني، نمط عن يختلف نمطهم ألن — رأيت كما —
فقط، حديثه ناحية من املؤرخ يف يطعنون املحدِّثني بعض كان هذا أجل ومن املحدِّثني،
الهيثم: يف بعضهم فيقول ذلك؛ إىل وما األنساب أو التاريخ يف لناحيته يتعرضون وال
هذا كان وإن بالقوّي». الحديث يف يكن ولم وأخبارهم، الناس بأمور معرفة له «كانت
وصفه يف حق عىل الناقدين ويجعل واألخبار، التاريخ يف تساهله من الهيثم يخيل ال كله
بكر كأبي غريه كثري العرص هذا يف «األخباري» بوصف اشتهر وقد «أخباري».60 بأنه

الصورة. بهذه منهم نكتفي وغريهما، املزَّرع بن ويموت َعيّاش،

املختلفة، التاريخ فروع عىل العرص— هذا يف أكثرهم كان وما — املؤرخون هجم وهكذا
جامعة، كتب إىل مختلفة حوادث يف كتب من وترقيتها، وترتيبها تدوينها يف وأخذوا

السنني. حسب ترتيبها إىل حوادث رسد ومن منظمة، كتب عىل منتثرة مسائل ومن
إسالمي علم اإلسالمي التاريخ هل النحو، يف سؤالنا التاريخ يف سألنا نحن فإن
حوادث وتاريخ السرية، تاريخ أن لنا يظهر إنه قلنا األخرى؟ باألمم متأثر أو مستقل،
يأته لم طبيعي تطور أنه عىل تطوره ويدل بحتًا، إسالميًا كان األوىل عصوره يف اإلسالم
وكان رجال، وتراجم للبلدان، وتاريخ عام، تاريخ لليونان كان نعم الخارج، من التنظيم
التاريخ حياة يف عنهم للنقل أثر يظهر لم ولكن السنني، حسب مؤرخة تواريخ للفرس
من األخرى لألمم األولني املؤرخني وتاريخ املؤرخني، متأخرو ا أمَّ املسلمني. عند األوىل

جيل. واضح بها والتأثر فيها فالنقل ونرصانية، ويهودية وروم، فرس
العقائد ببعض التاريخ كتلوين مآخذ، بعض املؤرخني هؤالء عمل يف يكون قد
وكبنائهم أحيانًا، بهم يتصلون الذين وللخلفاء أحيانًا، لقبائلهم وتعصبهم أحيانًا،

يقولون فنجدهم املعنى بهذا كلهم الُكتَّاب يستعملها ال «األخباري» كلمة هنا نذكر أن الحق ومن 60

لم وإن الظريفة وامللح الطريفة القصص راوية أنه باألخباري ويريدون ثقة أخباري فالن «أحيانًا»
ويضع. يكذب يكن
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االجتماعية، النواحي وصف من كثريًا وإهمالهم الشعوب، حول ال الخلفاء حول التاريخ
وسذاجته وإيجازه النقد وضعف أحداث، من له يعرضون فيما الدينية النزعة وغلبة
مزاياهم، من ذكرنا ما إىل نظرنا إذا تها حدِّ تقل العيوب هذه كل ولكن ذلك؛ غري إىل
وبيئتهم زمانهم باعتبار ومعايبهم محاسنهم نقيس أن يجب نقدهم عند وإنا خصوًصا
ِمن فَمْن أصدق؛ والحكم أدق النقد يكون حتى وبيئاتنا، بزماننا ال بهم، تحيط التي
املؤرخني وبعض باليوم؟ بالشهر الحوادث بتاريخ عرصهم يف ُعِني غريهم املؤرخني
١٥٩٧م؛ سنة قبل أوربا يف يُْعَرف لم التاريخ كتابة من النمط هذا إن يقول األوربيني
أَمته، وإىل امرأته إىل الرجُل فيسند عنايتهم، باإلسناد ُعِني غريهم املؤرخني من وَمْن
املشاهد؟ عىل يسمع ما ويطبق األخبار يتلمس ومنازلهم أخبيتهم يف الناس عىل ويدور
يستجيز وال والسماع، الرواية يف تشددهم يتشدد عرصهم مثل يف املؤرخني من وَمْن
مثل يف املؤرخني من وَمْن فيه؟ مطعونًا ضعيًفا يكون أن إال الصحيفة عن األخذ
بُعد مع ََفْرَغاَنة، إىل َغانة من وَحلَّ وبؤس، فاقة من عليه صربوا ما عىل صرب عرصهم

القرطاس؟ وغالء اإلفالس، مع سمع ما كل قيَّد ثم الطرق، ووعورة الشقة
َدَعة. يعرفوا ولم جهًدا، يدخروا لم — عيوبهم عىل — أنهم الحق
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علوم من أنواعها اختالف عىل العلوم نشأة من قْدمناه ما إىل عامة نظرة نظرنا نحن إذا
علوم ومن واألدب، والنحو كاللغة لسانية علوم ومن والفقه، والحديث كالتفسري دينية،
واحدة، لقوانني خضعت وأنها واحدة، مظاهر يف تشرتك أنها وجدنا كالتاريخ، أخرى

يأتي: فيما نجملها أن ويمكن

وال بالسماع بعض عن بعضهم الناس يتناقلها شفوية كلها العلوم هذه بدأت (١)
ساذج. شكل يف قالئل، أفراد إال فيها بالتدوين يُْعنَى

يشء نظرهم يف كله فالعلم نظام، غري عىل ولكن فشيئًا، شيئًا يكثر التدوين بدأ ثم
األدب، يف ومسألة التاريخ، يف ومسألة التفسري، يف فمسألة متميز؛ غري والعالُم واحد،
غري من ذلك لكل يعرض والعاِلم فرق، من بينها ليس علم وكلها الترشيع. يف ومسألة

آخر. حدود إىل علم حدود من انتقل بأنه يشعر أن
ال العلماء أكثر أصبح جزئياته وكثرت دائرته اتسعت وملَّا يرتكز، العلم أخذ ثم
اشتهر املسائل بعض إىل خاص ميل طائفة كل عىل فغلب بها، لإلحاطة قدرتهم تتسع
وهكذا؛ التاريخ نزعة عليه غلبت َمْن ومنهم الترشيع، نزعة عليه غلبت َمْن فمنهم به،
حول بعضها يتجمع املتشابهة املسائل أخذت الزمان توايل عىل النزعات هذه وبوضوح

ما. نوًعا العلوم فتميزت بعض،
مبعثرة الفقه فمسائل نفسها، يف منظمة تكن لم التمييز هذا تميزت ملَّا وحتى
فشيئًا، شيئًا التنظيم عليها يدخلون بعُد العلماء فجاء وهكذا؛ مبعثرة التاريخ ومسائل
يف وصل حتى خاًصا، بابًا لها ويبوبون واحد، موضع يف املتشابهة املسائل يجمعون

رأينا. ما إىل األول العبايس العرص آخر
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اجتماعية الحياة تفرز واالرتقاء؛ النشوء لقانون خضع كلها العلوم يف التأليف وأن
يف ومنها الترشيع، يف منها متنوعة، املشاكل وهذه الحل، وتتطلب األنظار تلفت مشاكل
حلها إىل الكبرية األذهان فتتجه ذلك، ونحو السمو مطالب يف ومنها اللساني، الخطأ
قبله الذي عن جيل كل ووِرث — املأثور باب يف الحل دخل مسألة حلت وكلَّما —
تكن ولم وحلولها، هو له عرضت التي املشاكل إليها أضاف املأثورات من كبرية طائفة
لم يمينًا يحلف فرجل املصادفات، وليدة األحيان من كثري يف ألنها منظمة؛ املشاكل هذه
القرآن من وآية املألوف، عىل فيه يجِر لم الشعر من بيتًا يقول والفرزدق ببال، تخطر
كل يف العلماء فتجادل مبناها، ناحية من أو معناها ناحية من الواقف فيها فيقف تتىل
أسلفنا التي النزعات وظهرت املسائل هذه تكدست فإذا قيمتها. لها آراء ويخلِّفون ذلك
يف بعدهم يأتي من وزاد فيها، والتأليف وتنظيمها فرزها إىل األفكار اتجهت ذكرها
يوسف أبي وكتب الحديث، يف املوطأ كتاب مثَل بعُد ذلك من يكون حتى التنظيم ذلك
إسحق وابن النحو، يف سيبويه وكتاب اللغة، يف والعني الفقه، يف الشافعي ومحمد

السرية. يف والواقدي
جزئية، مسألة يف تأليف واحد، نمط عىل سار املختلفة الفروع يف التأليف أن ونرى
يف عثمان مقتل أو ني ِصفِّ أو الَجَمِل وقعة يف وتأليٌف النحو، يف والالم الهمزة كتأليف
العلم أبواب يف التأليف ثم اللغة يف واللبن واللِّبأ والَكْرم، النخل يف تأليف أو التاريخ،

رأينا. كالذي كلها

وتاريخ والفقه التفسري عنه تفرَّع الدينية، العلوم لكل أساًسا الحديث جمع كان (٢)
أخذت ثم ذلك، كل يشمل األمر أول يف الحديث وكان والطبقات؛ الفتوح وتاريخ السرية

وكتبها. بأسمائها وتتميز فشيئًا، شيئًا عنه تنفصل فروعه

عىل املحافظة النحو لوضع سبب فأهم دينيًا، أيًضا مبعثها فكان اللسانية العلوم ا وأمَّ
وتفسري القرآن لغة معرفة اللغة لجمع باعث وأهم فيه، الناس يلحن أن من القرآن
كل جعل ما وهذا لذاتها. تقصد غاية إىل وسيلة كان ما بعُد تحّول ثم وهكذا؛ غريبه
وتعاليمه بالدين وتتأثر الدينية، بالصبغة تصطبغ الجزء هذا يف ذكرناها التي العلوم

سلكته. الذي والنمط اتجهته، الذي االتجاه يف بعيد، حد إىل

بدأت النشاط بذرة كانت وإن كبريًا، نشاًطا العباسيني أحضان يف العلم نشط (٣)
العلوم، فروع من فرع كل شمل العبايس العرص يف فالتأليف األموي، العرص آخر يف
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الخالصة

ذلك يف أُلِّف فيما النديم ابن لفهرست واستعراض باملئات، فيه واملؤلَّفات املؤلِّفون وُعدَّ
املؤلَّفات لعدد كمية مسألة املسألة وليست واالستغراب، الدهشة موقف يقفنا العرص
والعلماء للموضوع العباسيني العلماء معالجة كيفية يف أيًضا كبري الفرق بل فحسب،
تليها، للتي تُسلم فيه خطوة كل وأن العلم، يف الطبيعي الرقي ذلك وسبب له، األمويني
عرضنا أسباب من ذلك غري إىل وتشجيًعا، بالعلماء اتصاًال أكثر كانوا العباسيني وأن

الكتاب. ثنايا يف لها

عرضنا وقد األخرى، األمم عن منها ترجم ما إال العلوم أنواع من لنا يبَق فلم وبعد،
وسنعرض اإلسالم»، «ضحى من األول الجزء يف املختلفة الثقافات يف الكالم عند لذلك
يف بالكالم اآلتي الجزء خصصنا وقد «املتكلمني»، يف الكالم عند تهمنا التي لنتائجها
أعاننا العرص. ذلك يف وغريهم ومتصوفة وخوارج ومرجئة وشيعة معتزلة من العقائد

إتمامه. عىل هللا
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املختلفة، والثقافات االجتماعية، الحياة يف يبحث أجزاء، ثالثة يف كتاب
األول.. العبايس العرص يف الدينية، والفرق العلمية، والحركات

تأليف
أمني أحمد





الثالث اجلزء

تاريخهم يف يبحث كما وخوارج ومرجئة وشيعة معتزلة من الدينية الفرق يف يبحث
أدبهم.. ويف السيايس





الرحيم الرمحن اهللا ِبسم

املرسلني سيد عىل وسالمه وصالته العاملني، رب هلل الحمد
عن فيه بحثت اإلسالم»، «ضحى من األخري وهو الثالث الجزء فهذا وبعد،
وخوارج، ومرجئة وشيعة معتزلة من األول، العبايس العرص يف الدينية الفرق
األدبية. وناحيتها السياسية، وناحيتها الدينية، لناحيتها فرقة كل من وعرضت
شأنهم — مسلكني سلكوا والنحل وامللل الفرق يف كتبوا من أن رأيت وقد
فرقة، لكل النظر وجهة برشح اكتفى من فمنهم — املؤرخني شأن ذلك يف
الرد وال الرأي لتأييد يتعرض ولم يحلل، ولم ينقد لم الحد، هذا عند ووقف
كما يرفضه، أو يقبله ثم رأيه، ويكّون فكره يُعمل للقارئ ذلك وترك عليه،

األحيان. أغلب يف والنحل» «امللل كتابه يف الشهرستاني فعل
كما أيده، أو وعارضه ونََقده، حجته، وأبدى رأي لكل تعّرض من ومنهم

والنحل. امللل يف حزم ابن فعل
قطعت حتى قليًال إال ألبث لم ثم أسلك، املسلكني أي يف ترددت ولقد
املؤلف أداء يف وأصدق للقارئ، أنفع ألنها األوىل؛ عىل الثانية الطريقة بتفضيل

شخصيته. عىل وأدل للواجب،
هوه، سفَّ املخالف للرأي عرضوا إذا وأمثاله حزم ابن رأيت ولكني
فيه برأيي وأدليت ذلك، من يشء يف أجارهم فلم وتعنيًفا، سبَّا قائله وأوسعوا
القايض موقف أقف أن — وسعي قدر عىل — نفيس وألزمت وهوادة لني يف
وأصغي ومهاجميه، الرأي مؤيدي أقوال يف الفكر وأرّدد النظر أدقق العادل.
إذا حتى وعادتي، إلفي من أتجرد أن استطعت ما وأحاول الفريقني، لحجج
وال جرح غري يف بدليله مؤيًدا حكمي أصدرت الصواب يل وتبني الرأي نضج
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أشكالهاالظاهرة، يف ال الكامنة، معانيها يف الحجة قوة بأن مني ثقة تسفيه،
الرأي وتسفيه العنف، إىل يدعو العنف أن علم إليه، ودعا الحق طلب من وأن
هللا سنّه ما الدعوة يف طريق خري وأن عليه، اإلرصار إىل صاحبه يدعو بالسب
َوَجاِدْلُهْم اْلَحَسنَِة َواْلَموِْعَظِة ِباْلِحْكَمِة َربَِّك َسِبيِل إِىلَ ﴿ادُْع الكريم: القرآن يف
ِباْلُمْهتَِديَن﴾ أَْعَلُم َوُهَو َسِبيلِِه َعن َضلَّ ِبَمْن أَْعَلُم ُهَو َربََّك إِنَّ أَْحَسُن ِهَي ِبالَِّتي
َحمِيٌم﴾. َوِيلٌّ َُّه َكأَن َعَداَوٌة َوبَيْنَُه بَيْنََك الَِّذي َفِإذَا أَْحَسُن ِهَي ِبالَِّتي و﴿اْدَفْع

األجزاء، من غريه يف ألقه لم ما العناء من الجزء هذا يف لقيت ولقد
من غريها يف عملت مما أكثر األهواء فيها عملت قد الدينية العقائد ألن
الصعوبة، من غاية يف أصحابه يتصوره كما املذهب فتحرير الحياة؛ منحى
وحسبك ملتوية. غامضة األحيان من كثري يف تحديده يف املرسومة والخطوط
خصومهم وعدا كتبهم، أبيدت فقد املعتزلة؛ مذهب يف نراه ما هذا عىل مثًال
أعدائهم، كتب يف إال محكية نرها لم آرائهم معرفة أردنا فإذا آثارهم. عىل
بها يديل كالتي قوة يف بحججهم يُْدلون ال األحيان من كثري يف وهؤالء

الرد. ويقّوون الدليل يُضعفون فهم أصحابها،
وقل وحدة، تربطها أن قل مبعثرة مهّوشة الفرق كتب يف الفرق آراء ثم
لعلم أترجم أن أحببت إذا فكنت أصولها. بعد الفروع بوضع فيها يعنى أن
مرتبًا وال موضع يف مجموًعا ذلك أر لم والنَّظام، كالعّالف الفرقة أعالم من
ذلك يل تم فإذا هناك، من ورأي هنا من رأي جمع إىل فأضطر مكان، يف

حينًا. وأخفق حينًا أنجح فكنت منظًما، شكًال منها أؤلف أن حاولت
ومزج التعبري، وغموض املذاهب، عرض يف الكتب هذه الفوىض إىل هذا

باللباب. القشور
وعرض الفكرة، وإيضاح الصواب تحري من لقيت ما هللا سبيل ففي

العرص. ذوق يوافق عرًضا اآلراء
الحياة يشمل رابع جزء اإلسالم لضحى يكون أن القراء وعدت كنت وقد
ذلك تأجيل الخري أن يف املسترشقني بعض نبهني ثم األندلس، يف العقلية
فرأيت عرضها، ويحسن األندلس مادة تغزر حتى بعدالضحى الذي العرص

رأوا. فيما الصواب
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الجهد ويف فضل العمر يف كان وإن اإلسالم»، «ضحى الجزء بهذا فأختم
توفيقه. مستمنًحا باهلل، مستعينًا بعده، الذي العرص يف الكالم واليت بقية

أمني أحمد
١٣٥٥ سنة شعبان ١٣
١٩٣٦ سنة أكتوبر ٢٩
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العرص يف الدينية واملذاهب العقائد يف
العبايساألول





الكالم علم نشأة يف متهيد

النبي أيام تكن لم جديدة ألوانًا واتخذ وتشعب، العرص ذلك يف العقائد يف البحث كثر
يساير جديد علم منها ليتكّون ترتكز البحوث هذه وأخذت صحابته، من األولني وال ملسو هيلع هللا ىلص

الكالم». «علم هو العرص، هذا يف نشأت التي العلوم سائر
خارجي؛ وبعضها داخيل، بعضها كثرية: أسباب وارتقائه نشوئه عىل تعاون وقد
أنفسهم، واملسلمني نفسه اإلسالم طبيعة من صدرت أسبابًا الداخلية باألسباب وأعني
اإلسالم. غري املختلفة والديانات األجنبية الثقافات من أتت أسبابًا الخارجية وباألسباب

فأهمها: الداخلية األسباب فأما

ألهم عَرض إليهما وما والنبوة التوحيد إىل دعوته بجانب الكريم القرآن أن (١)
فحكى قولهم؛ ونقض عليهم فرد ملسو هيلع هللا ىلص، محمد عهد يف منترشة كانت التي واألديان الفرق
عليهم ورد الدهر»، إال يهلكنا «ما وقالوا: والنبوات، واإللهيات األديان أنكروا قوم عن
واتخذها الكواكب ألَّه من املرشكني فمن أنواعه؛ بجميع للرشك وعرض الدالئل. بمختلف
َربِّي َهذَا َقاَل َكْوَكبًا َرأَى اللَّيُْل َعَليِْه َجنَّ ا ﴿َفَلمَّ إبراهيم: آية بمثل عليهم فرد هلل، رشيكة
مواضع يف عليهم فردَّ السالم، عليه عيىس ألَّه من ومنهم األَِفِلنَي﴾؛ أُِحبُّ الَ َقاَل أََفَل ا َفَلمَّ
َفيَُكوُن﴾. ُكْن َلُه َقاَل ثُمَّ تَُراٍب ِمن َخَلَقُه آَدَم َكَمثَِل ِهللا ِعنَْد ِعيَىس َمثََل ﴿إِنٍّ وقال: عدة
النبوات أنكروا قوم عن وحكى هللا. مع وأرشكوها األوثان بعبادة قالوا الذين عىل وحمل
محمد نبوة أنكروا قوم وعن عليهم: ورد رَُّسوًال﴾ ا بََرشً هللاُ ﴿أَبََعَث فقالوا: جميًعا
﴿َكَما بقوله: عليهم فرد والنرش، الحرش أنكروا قوم رأي وأورد عليهم. ورد خاصة
وأبان واالختيار والجرب، التكليف ملسائل وعرض ذلك. غري إىل نُِّعيُدُه﴾، خْلق َل أَوَّ بََدأْنَا
ِمن األْمِر ِمَن لَّنَا ﴿َهل قالوا: أنهم أحد يوم املنافقني من طائفة عن فحكى فيها؛ الحجة
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وأمر قولهم. يف عليهم ورد َهاُهنَا﴾، ُقِتْلنَا ا مَّ َشئٌْ األْمِر ِمَن َلنَا َكاَن ﴿َلْو وقالوا: ءٍ؟﴾ َيشْ
ِباْلِحْكَمِة َربََّك َسِبيِل إَِىل ﴿ادُْع تعاىل: فقال مخالفيه، ويجادل دعوته، يدعو أن الرسول
هذا علماءامللة ينهج أن طبيعيًا فكان ﴾ أَْحَسِنُ ِهَي ِبالَِّتي َوَجاِدْلُهْم اْلَحَسنة َواْلَموِْعَظِة
ويجددوا الهجوم، يف املخالفني توسع الدفاع يف ويتوسعوا املخالفني، عىل فريدوا املنهج
«علم نشوء أسباب من هذا فكان الطعن، يف الحجج املخالفون جدد كلما الرد يف الحجج

الكالم».
أخذ الرزق، لهم واتسع األمر، بهم واستقر الفتح، من فرغوا ملا املسلمني أن (٢)
مظاهرها، بني والتوفيق بحثها يف ويجتهد دينية، خالفات فيثري الدين يف يتفلسف عقلهم
ساذجة عقيدة أمرها أول فهي أديان، من نعرفه ما كل يف عاًما مظهًرا هذا يكون ويكاد
وتؤمن فتعتنقها الدين أسس إىل نظرها ينفذ بحث، إىل تلتفت وال لخالف، تأبه ال قوية
مسائل وصبغ والنظر البحث طور يأتي ثم وفلسفة؛ بحث إىل ميل غري يف تاًما إيمانًا بها
يف بها يستعينون الفلسفة إىل الدين رجال يلتجئ ذاك وإذ فلسفية، علمية صبغة الدين
النرصانية، يف كان ما وهذا اليهودية، يف كان ما هذا براهينهم؛ وتقوية حججهم تدعيم
كثري يعتوره ال إيمان يف األول اإلسالمي العرص ينقيض كاد فقد اإلسالم؛ يف كان ما وهذا
والبحث، النظر يف ويتوسعون ويبحثون، ينظرون أخذوا الناس هدأ فلما الجدل؛ من
ذلك فكان واملوافقات، الفروق وجوه ويستخرجون والنظائر، األشباه بني ويجمعون
أن مثًال: لذلك والنسق واملذاهب. اآلراء فاختالف النظر، وجهة اختالف حتًما يستتبع
بما مكلف اإلنسان بأن ويؤمنون ورشه، خريه بالقدر يؤمنون كانوا األولني املسلمني
تفلسف وال بحث، يف تعمق غري من مجمًال قويًا إيمانًا بذلك إيمانهم وكان به، هللا أمره
فرأوا ويفلسفونها؛ املوضوع هذا يف الواردة اآليات يجمعون بعدهم من فجاء نظر؛ يف
أَأَنْذَْرتَُهم َعَليِْهْم َسَواءٌ َكَفُروا الَِّذيَن ﴿إِنَّ :— مثًال — يقول تعاىل هللا أن ناحية من
ْمُدوًدا مَّ َماًال َلُه َوَجَعْلُت َوِحيًدا َخَلْقُت َوَمْن ﴿ذَْرنِي ويقول: اليُْؤِمنُوْن﴾، تُنِْذْرُهْم ْلْم أَْم
َسأُْرِهُقُه َعِنيًدا آلَيَاِتنَا َكاَن َُّه إِن َكالَّ أَِزيَد أَْن يَْطَمُع ثُّم تَْمِهيًدا َلُه دتُّ َوَمهَّ ُشُهوًدا َوبَننَِي
نَاًرا َسيَْصَىل َكَسَب َوَما َماُلُه َعنُْه أَْغنَى َما َوتَبَّ َلَهٍب أَِبي يََدا ﴿تَبَّْت ويقول: َصُعوًدا﴾،
ال بما والتكليف الجرب عىل ظاهرها يدل وأمثالها. اآليات هذه إن فقالوا َلَهٍب﴾ ذَاَت
ومع قط، يؤمن ال أنه معني شخص عن األخريتني اآليتني من كل يف هللا أخرب وقد يطاق؛
من ألحد مانع ال أنه عىل الدالة باآليات القرآن ملئ أخرى ناحية ومن اإليمان. كلفه هذا
يَن ِ بَرشَّ مُّ ﴿رُُّسًال تعاىل: وقال اْلُهَدى﴾، َجاءَُهُم إِذْ يُْؤِمنُوا أَن النَّاَس َمنََع ﴿َوَما اإليمان:
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ِباهللِ آَمنُوا َلْو َعَليِْهْم ﴿َوَماذَا الرُُّسِل﴾، بَْعَد ٌة ُحجَّ ِهللا َعَىل ِللنَّاِس يَُكوَن ِلئَالَّ َوُمنِذِريَن
مختار؟ أو مجرب اإلنسان وهل جميًعا؟ اآليات هذه بني التوفيق كيف اآلِخِر﴾ َواْليَْوِم
الفلسفي، العلمي البحث يبحثونها وأخذوا الخالف، ظاهرها التي اآليات جمعوا وهكذا
وكل بعد. له سنعرض عميق وجدال طويل اختالف إىل ذلك فأّداهم بينها، ويوازنون
الحجج يف االختالف إىل املسألة يف العلمي البحث أدى كيف هو نبينه أن اآلن نريد ما

الكالم؟ علم أسس من أساًسا كان مما املذاهب يف واالختالف
رسول تويف فقد الخالفة، مسألة لذلك مثل أوضح ولعل — السياسية املسائل (٣)
بدليل الخليفة، اختيار يف يتبع نظام عىل ينص ولم يخلفه، من يعني ولم ملسو هيلع هللا ىلص هللا
عليهم ورد أمري، ومنكم أمري منَّا األنصار: فقالت اختلفوا، واألنصار املهاجرين أن

املهاجرون.

ألن رشها، املسلمني هللا وقى غلطة هذه وعّدت الناس، وتبعه بكر أبا فبايع عمر وأرسع
بالخالفة فعهد أخرى، طريقة بكر أبو واتبع خليفة يكون فيمن يستشاروا لم املسلمني

ثالثة. طريقة عمر واتبعه عمر، إىل
يقيد لم فالدين بحتة، سياسية مسألة إنها لقلنا اليوم بعقلنا املسألة إىل نظرنا ولو
الصالح إىل ينظروا أن به قيدهم ما وكل معني، بشكل وال خاص بشكل فيها املسلمني
أسباب وتحسم االختيار، حسن تكفل التي القوانني يضعون األمة يف الرأي فأولوا العام،
يف وينظرون يحققها، لم من ويعزلون العامة، املصلحة يحقق من ويختارون النزاع،
والواجبات؛ الحقوق فهم يف الناس يتقدم ذلك فهم يف ويتقدمون يناسبه، بما زمن كل
يكون كالذي سيايس، فالخالف يختار وفيمن يتبع فيما الرأي أوىل بني خالف حدث فإذا
السيايس رأيهم فلهم بكر أبي استخالف قوم رأى فإذا اليوم؛ السياسية األحزاب بني
وال هذا ال أن قوم رأى وإذا فكذلك، عيلّ استخالف قوم رأى وإذا السياسية، وحججهم
السيف حّكموا وإن فيها، بعًضا بعضهم يقنع أن استطاعوا فإذا برأيهم، أدلوا ذاك
فيظل بالحكم أحدهم ويفوز فيتقاتلون، يختلفون األحزاب شأن فشأنهم األقوى وانترص

السيف. أو العام بالرأي آخر يغلبه حتى فيه
األحزاب تتخذ فلم نؤرخه، الذي العرص ذلك يف النحو هذا عىل األمر يكن لم ولكن
سيايس حزب كل وصار قوية، دينية صبغة اصطبغت بل البحت، السيايس الشكل هذا
الحزب يسمى أن وبدل دينيًا، يقتتلون سياسيّا يقتتلون الذين وصار دينية، فرقة
املذهب عىل يدل اسًما تسمى إليه يدعو الذي السيايس املبدأ عىل يدل سياسيًا اسًما
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مصالح من أعمالهم عن ينتج بما يتحاجوا أن وبدل ومرجئة، وخوارج كشيعة الديني:
عثمان مقتل بعد املسلمون اختلف فقد والنار؛ والجنة واإليمان بالكفر تحاجوا ومفاسد
بجانبه، الحق أن حزب كل يرى قد سياسية أحزاب الواقع يف وهي أحزابًا، وانقسموا
بأن الناس أوىل عليَّا أن يرى فحزب إليه؛ يدعو من باستخالف يتحقق األمة خري وأن
يرى وحزب الغرض، هذا يحقق الذي هو معاوية أن يرى وحزب املسلمني، خليفة يكون
ولو للناس الناس فأصلح والبد كان فإن الخالفة. إىل حاجة ال بل ذاك وال هذا ال أن
فيزيده الخالف يف يدخل أن يشأ لم أو رأيًا يكّون لم محايد وحزب حبشيًا، عبًدا كان
األمة مصلحة أن قوم فريى اليوم؛ األمم بني يحصل كالذي خالف ترى كما فهو قوة.
يف وحججهم خاص، بشكل تحكم جمهورية تكون أو فالن، يحكمها ملكية تكون أن
واللسان العقل يجدي ال وقد ذاك؛ أو النوع هذا عىل العقلية األدلة من يذكرونه ما ذلك
أن العرص يف رأينا ولكن هذا. يف ديني خالف بينهم يكون وال والنار الحديد فيحّكم
ورأينا املرجئة. والرابع الخوارج، والثالث األمويِّني، والثاني الشيعة، ى تسمَّ األول الحزب
الحروب هذه يف خالًفا ورأينا الدينية. أدلته له حزب كل ورأينا دينيًا، خالًفا الخالف
محلها يكن لم والنزاع والحروب الحوادث هذه تسجيل أن ورأينا واإليمان. الكفر حول
كتب أيًضا بتسجيلها عني بل السياسية، الحوادث تسجل التي وهي التاريخ، كتب فقط

والنحل. وامللل الدينية الِفَرق
ومسألة بحت ديني مذهب أنه عىل املختلفة الِفَرق أقوال من القول يُحكى وأحيانًا
مرتكب كمسألة سياسيًا: لوجدناه أصلها يف النظر دققنا لو أنا مع رصفة، عقيدة
منشؤها وإنما بحتًا، الهوتيًا بحثًا يكن لم بحثها أن فالظاهر مؤمن، أم أكافر الكبرية
اتبع من ناحية من املسألة أثاروا فالخوارج بعض. عىل بعضها السياسية األحزاب حكم
ما اليوم: نحن نتساءل كما مؤمن؟ أم أكافر معاوية اتبع ومن مؤمن، أم أكافر عليَّا
الزمن طبيعة ولكن خائن؟ غري أم لوطنه أخائن السيايس كذا مذهب اتبع من حكم
أنها عىل وُوضعت الزمان مر عىل أصلها تنويس ثم الدينية، الصبغة هذه املسألة صبغت

السياسة. من مجردة إيمانية مسألة
به الناس نفوس امتألت وقد عنفوانه، يف كان اإلسالمي الدين أن هذا يف والسبب
فنظرهم بالنبوة، عهد قريبو وهم والدنيوية والدينية الروحية سعادتهم سبب وكان
بحكم بالدين قويًا اصطباًغا يصطبغ أن البد — منها الهامة وخاصة — املسائل إىل
ذلك يف الناس أن رأوا مهرة، مكرة حرب كل يف كان أنه ذلك إىل أضف والجو. البيئة
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دفاعهم يف بأنهم القول يستهويهم كما العام بالصالح القول يستهويهم ال العرص
هذا يف كلها األحزاب فغرقت الدين، باسم السيف ويجردون الدين، عن يدافعون إنما
العلماء عقول واستغلت الباب، هذا من العواطف وأثارت السيف، هذا واستعملت البحر،
لم فإذا هللا، يخافون ال من إليهم وانضم السبل، هذه يف علم من لديهم بما ليمدوها
الخالف كان كله وبذلك — الدينية واألخبار الحديث له وضعوا شيئًا الدين يف يجدوا
نرى بنا وإذا والفرق؛ العقائد يف وسببًا الديني، الخالف أسباب من كبريًا سببًا السيايس
ونرى وذريته، عيلّ عىل نص الدين أن يرون الشيعة حزب هي دينية فرقة عيلّ حزب
والعقد الحل أهل بإتقان ثبتت وأوالده معاوية إمامة أن يرون دينيًا حزبًا األمويني حزب
له الخوارج، يسمى دينيًا حزبًا جميًعا هؤالء عن يرضون ال الذين حزب ونرى األمة؛ يف
وآراؤه، خالفاته له املرجئة يسمى دينيًا حزبًا املحايدين حزب ونرى وتعاليمه؛ عقائده
اإليمان تعريف يف الخالف إىل بالدين اصطبغ الذي السيايس الخالف هذا وساقهم
الخالف إىل بعُد وانساقوا ذلك، ونحو الكبرية مرتكب وحكم والصغائر والكبائر والكفر
مر عىل والفروع األصول يف خالف لها فرقة منهم كل من تكونت حتى الفروع يف

الزمان.
فأهمها: الخارجية األسباب أما

يهودية مختلفة: ديانات من كانوا الفتح بعد اإلسالم يف دخلوا ممن كثريًا أن (١)
عىل نشأوا قد وكانوا إلخ. ودهريني وصابئة وبراهمة وزرادشتية ومانوية ونرصانية
اطمأنوا فلما الديانات، هذه يف علماء أسلم ممن وكان عليها، وشبوا الديانات هذه تعاليم
تعاليم يف يفكرون أخذوا اإلسالم، وهو الجديد الدين عىل واستقرت نفوسهم، وهدأت
ما يعلل ما وهذا اإلسالم، لباس ويلبسونها مسائله، من مسائل ويثريون القديم، دينهم
يقول حائط بن أحمد فنرى اإلسالم؛ عن البعد كل بعيدة أقوال من الفرق كتب يف نرى
قول يشبه قوًال السالم) (عليه املسيح يف ويقول الرباهمة، يقول ما شبه التناسخ يف

ذلك. أمثال من كثري إىل النصارى1
أهم من جعلت املعتزلة وخاصة األوىل اإلسالمية الفرق أن وهو آخر وسبب (٢)
الرد لهم يتسنى كان وما سرتى، كما املخالفني عىل والرد اإلسالم إىل الدعوة أغراضها

حزم. ابن هامش عىل ٧٧ /١ الشهرستاني يف قوله حكاية انظر 1
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وأقوالها األجنبية بالفرق اإلحاطة إىل ذلك فدفعهم وأدلتهم، أقوالهم عىل االطالع بعد إال
الديانات وكل اآلراء كل فيها تعرض ساحة اإلسالمية البالد فأصبحت وحججها؛
تستدعي مسائل ويثري والتفكري، النظر يستدعي الجدل أن والشك فيها، ويتجادل

مخالفه. قول من عنده صح بما األخذ عىل فريق كل وتحمل التأمل،
اليونانية، بالفلسفة تسلحت قد والنرصانية، اليهودية وخاصة األديان، بعض وكانت
اإلسكندرية؛ يف اليهودية فلسف من أوائل من كان (٢٥ق.م–٥٠ب.م) اليهودي ففيلون
أوائل من ١٨٥–٢٥٤م) (سنة وأوريجني ١٥٠م)، سنة نحو (ولد اإلسكندري وكليمان
النساطرة.2 النصارى من كثري وتبعهم الحديثة، باألفالطونية النرصانية. مزجوا من
هذا ومن — خصومهم إليه لجأ الذي السالح مثل إىل املعتزلة يلجأ أن إىل هذا أدى وقد
مختلفة، أقوال املسلمني بني نشأت األخرى امللل وبني وأمثالهم املعتزلة بني االحتكاك

الكالم. علم تضخم أسباب من سببًا ذلك فكان قبل،3 من لها مثَّلنا
الفلسفة إىل املتكلمني حاجة أن وهو الثاني، السبب من نتج ثالث وسبب (٣)
الفلسفة يقرأوا أن إىل اضطرتهم حججهم، بمثل يجادلونهم خصومهم أمام لوقوفهم
ويرد أرسطو يقرأ «النَّظَّام» فنرى اليونانيني؛ وبالالهوت باملنطق وينتفعوا اليونانية
والتوالد الطَّفرة يف يتكلمون املعتزلة عن كثريًا ونرى كذلك؛ العالف الُهذيل وأبا عليه،
الفلسفة صميم من تعد التي املسائل من ذلك ونحو الفرد، والجوهر والعرض والجوهر

املتكلمني. بحوث يف وتدخل اليونانية

قائًما فنًا وجعلته الكالم علم كونت التي هي وخارجية داخلية من كلها األسباب فهذه
األديان وسائر اليونان بفلسفة أثر أي يتأثر لم بحت إسالمي علم إنه قال: فمن بنفسه؛
وليد إنه قال: ومن عليه؛ للرد يكفي العلم هذا ملوضوعات بسيط واستعراض أخطأ، فقد
الذي محوره وهو أساسه، هو اإلسالم ألن كذلك؛ أخطأ فقد وحدها اليونانية الفلسفة
بالفلسفة استشهادهم فوق عليها والتعويل القرآن بآيات استشهادهم وكان عليه، يدور
من أقوى فيه املسلمني وشخصية منهما، مزيج أنه فالحق عليها؛ والتعويل اليونانية

الفلسفة. دراسة يف شخصيتهم

بعدها. وما ٢٦٠/١ اإلسالم ضحى انظر 2
بعدها. وما ٣٥٧ ص كذلك وانظر اإلسالم٢٣٦/١ ضحى 3
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الكالم، بعلم املخالفني عىل والرد العقلية باألدلة العقائد يف يبحث الذي العلم هذا سمي
إنه بعضهم: فقال التسمية؟ هذه سبب يف اختلفوا وقد باملتكلمني. به املشتغلون وسمي
هللا كالم مسألة األوىل العصور يف الخالف فيها وقع مسألة أهم ألن الكالم، علم سمي
املناظرات يف ِرصْف كالم مبناه ألن أو فيه، مسألة بأهم كله العلم فسمي القرآن، وخلق
تكلموا عما يسكت السلف كان حيث تكلموا ألنهم أو عمل، إىل يرجع وليس العقائد، عىل
الحجة مسالك تبيينه يف باملنطق أشبه الدين أصول عىل استدالله طرق يف ألنه أو فيه،
إىل «منطق»4 لكلمة مقابلة كالًما فسمي للثاني، مرادف اسم لألول فوضع الفلسفة، يف

قالوا. ما آخر
األرجح وعىل العبايس، العرص يف كان العلم هذا عىل االسم هذا إطالق أن والظاهر
«الفقه املوضوع هذه مثل يف البحث يسمى كان ذلك قبل أنه رأينا فقد املأمون، عرص يف
من أفضل الدين يف «الفقه فقالوا القانون، علم وهو العلم» يف «الفقه نظري الدين» يف
الشهرستاني: ويقول األكرب». «الفقه العقيدة يف كتابه حنيفة أبو وسمى العلم»، يف الفقه
فخلطت املأمون، أيام فرست حني الفالسفة كتب املعتزلة شيوخ ذلك بعد طالع «ثم
فعىل الكالم»،5 باسم وسمتها العلم، فنون من فنًا وأفردتها الكالم، بمناهج مناهجها
نقلت أن بعد كان ذلك وأن الكالم، علم العلم هذا سموا الذين هم املعتزلة يكون قوله

املأمون. أيام اليونانية الفلسفة كتب العربية إىل

اإلسالم فالسفة سبقوا وغريهم وخوارج وشيعة ومرجئة معتزلة من املتكلمون هؤالء
وقبل ٢٦٠هـ)؛ سنة نحو (املتوىف الِكِندّي هو عرف إسالمي فيلسوف فأول الزمان، يف
الهذيل وأبي عبيد، بن وعمرو عطاء بن واصل أمثال املتكلمون كان السنني بعرشات ذلك
— مبادئه ويضعون قواعده، ويقررون الكالم، مسائل يف يبحثون والنّظام، العّالف،
صفوان، بن وجهم الدمشقي، وغيالن األموي، العهد يف البرصي الحسن كان ذلك وقبل

كالمية. ملسائل يتعرضون

يدل «الذي قال: فقد الكالم، علم لتسمية سببًا يكون أن يصح كالم ٧٢ ص االنتصار كتاب يف 4

بعضهم مخالفة ذكر عند أنك الناس جميع دون النظر أرباب وأنهم الكالم، يف املعتزلة قدر عظم عىل
واحدة كلمة فأما، بعًضا، بعضهم يسأل وإنما واحًدا، حرًفا لهم ملخالف تحكي أن تقدر لم لبعض

سواهم». دون لهم الكالم أن لتعلم عليها يقدر فال لغريهم
.٣٢/١ امللل 5

693



اإلسالم ضحى

بني أرسطو منطق عرف فقد الكندي، قبل وجدت اليونانية الفلسفة إن نعم
النساطرة نصارى من الهوتية فلسفية مسائل وترسبت املقفع، ابن عهد من املسلمني
الفلسفة، كتب بعض عىل والعّالف كالنَّظَّام املعتزلة متقدمي بعض واطلع وأمثالهم،
بالفلسفة املسلمني من اشتغل من أول ولكن وبعده، املأمون عهد يف كثرية كتب وترجمت
هو اإلسالم يف فيلسوًفا يلقب أن واستحق الفلسفة، من صالًحا قدًرا وهضم ، كيلِّ كنظام
لقب كثري واستحق وتكّون، ذلك قبل نضج قد كان الكالم أن حني عىل الكندي؛ هذا

ال. أم االسم هذا عليهم أطلق سواء «املتكلمني»

البحث يف خاًصا منهًجا للمتكلمني أن وهي هامة، ملسألة التعرض إىل يسلمنا وهذا
الصحابة، وأقوال والحديث الكريم القرآن منهج جهٍة من يخالف والتدليل والتقرير
فمنهجهم وتدليلهم، وتقريرهم بحثهم يف الفالسفة منهج أخرى جهة من ويخالف

إيجاز: يف ذلك ولنرشح بعدهم؛ َمن ومنهج قبلهم َمن منهج يخالف
فطري، أساس عىل الدعوة يف اعتمد القرآن أن فذلك القرآن، ملنهج مخالفتهم فأما
الناس ويكاد ودبَّره، العالم خلق إله بوجود االعتقاد عىل مفطوًرا إنسان كل يكون فيكاد
يستوي صفاته؛ واختلفت عندهم هللا أسماء اختلفت مهما ذلك عىل يجمعون بفطرتهم
االجتماعي، الباحث له يعجب ما وهذا الحضارة. يف واملغرق البداوة، يف املمعن ذلك يف
من تعرف ال والتي اتصال، أي بغريها تتصل لم التي حتى — القبائل إجماع يرى إذ
فيه اختلفوا إن خالق، إله عىل — السماء من وغطاءها األرض، من رقعتها إال العالم
بما الناس وخاطب الفطرة، هذه عىل اعتمد فالقرآن االختصاص؛ أو األسماء يف فخالف
إليه، وما اإلرشاك فساد من اعتورها ما ويصلح ويقويها، وينميها العاطفة هذه يحيي
ينتفع ببيئته، وأحاطه به وعني اإلنسان خلق تعاىل فاهلل األساس؛ هذا عىل الدعوة وأدار
وحيوان وقمر، وشمس وهواء، وماء ونهار، وليل وسماء، أرض من شئونه تسيري يف بها
وما ندرك، ال وما ندرك مما كلها، األشياء هذه وخلق اإلنسان، خلق الذي وهو ونبات؛
وواضع منها، حيي ملا الحياة وواهب كلها، لها الوجود واهب وهو نعلم، ال وما نعلم
ِمن تَْدُعوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ ذبابًا ولو يخلق أن يستطيع ال وغريُه عنه، تحيد ال الذي نظامها
ِمنُْه يَْستَنِقذُوُه الَّ َشيْئًا الذُّبَاُب يَْسلُبُْهُم َوإِن َلُه اْجتََمُعوا َوَلِو ذُبَابًا يَْخلُُقوا َلن ِهللا ُدوِن
هذه غذَّى ثم َعِزيٌز﴾؛ َلَقِويٌّ هللاَ إِنَّ َقْدِرِه َحقَّ هللاَ َقَدُروا َما َواْلَمْطلُوُب الطَّاِلُب َضُعَف
يف وإيمان دين، يف قوة إىل يسلم فذلك حولنا؛ ما كل يف النظر بطلب الفطرية العاطفة
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َفأَنْبَتْنَا ا َشقٍّ األَْرَض َشَقْقنَا ثُمَّ َصبٍّا اْلَماءَ َصبَبْنَا أَنَّا َطَعاِمِه إَِيل اإلِنَْساُن ﴿َفْليَنُظِر يقني
اإلِنَساُن ﴿َفْليَنُْظِر َوأَبٍّا﴾، َوَفاِكَهًة ُغْلبًا َوَحَداِئَق َونَْخًال َوَزيْتُونًا َوَقْضبًا َوِعنَبًا َحبٍّا ِفيَها
إِىلَ يَنُظُروَن ﴿أََفَال َاِئِب﴾، َوالرتَّ ْلِب الصُّ بنَْيِ ِمْن يَْخُرُج َداِفٍق، اءٍ مَّ ِمن ُخِلَق ُخِلَق، ِممَّ
األَْرِض َوإِىلَ نُِصبَْت َكيَْف اْلِجبَاِل َوإِىلَ ُرِفَعْت، َكيَْف َماءِ السَّ وإِىلَ ُخِلَقْت، َكيَْف اإلِبِْل
يَأُْكلُوَن﴾، َفِمنُْه َحبٍّا ِمنَْها َوأَْخَرْجنَا أَْحيَيْنَاَها اْلَميْتَُة األَْرُض لَُّهُم ﴿َوآيٌَة ُسِطَحْت﴾، َكيَْف
ِيف ﴿َويَتََفكَُّروَن ِنريًا﴾، مُّ َوَقَمًرا اًجا ِرسَ ِفيَها َوَجَعَل بُُروًجا َماءِ السَّ ِيف َجَعَل الَِّذي ﴿تَبَاَرَك

بَاِطًال﴾. َهذَا َخَلْقَت َما َربَّنَا َواألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق
تنازع من باملألوف ذلك عىل فاستدل املسلك، هذا التوحيد إىل الدعوة يف وسلك
َلَفَسَدتَا﴾، هللاُ إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو فساد من النزاع إليه يؤدي وما السلطة، ذوي
بَْعُضُهْم َوَلَعالَ َخَلَق ِبَما إَِلٍه ُكلُّ لَّذََهَب إِذًا إَِلٍه ِمْن َمَعُه َكاَن َوَما َوَلٍد ِمن هللاُ اتََّخذَ ﴿َما
املخلوقات وخضوع الخلق، ووحدة النظام بوحدة ذلك عىل استدل كما بَْعٍض﴾، َعَىل
إِالَّ ءٍ َيشْ ن مِّ َوإِن ِفيِهنَّ َوَمن َواألَْرُض بُْع السَّ َماَواُت السَّ َلُه ﴿تَُسبَُّح واحد لنظام جميًعا
أسلوب سار وهكذا َغُفوًرا﴾. َحِليًما َكاَن َُّه إِن تَْسِبيَحُهْم تَْفَقُهوَن الَّ َوَلِكن ِبَحْمِدِه يَُسبُِّح

وعلمه. قدرته إثبات يف املنهج هذا عىل القرآن
يف إنسان كل ويشعر ويغذيها، الفطرة يساير — ذكرنا كما — األسلوب وهذا
العامة، يوافق منهج وهو بعقله؛ امللحد حتى إليه، واإلصغاء له باالستجابة نفسه أعماق

دائًما. األقلون وهم الخاصة، يناسب كما جيل، وكل أمة كل يف األعظم السواد وهم
َداِفٍق﴾ اءٍ مَّ ِمن ُخِلَق ُخِلَق، ِممَّ اإلِنَساُن ﴿َفْليَنُْظِر تعاىل: قوله إىل ي العامِّ فنظرة
منشأ إىل الحياة) (عالم «البيولوجي» نظرة أن كما القدرة، بعجيب ساذًجا إيمانًا تثري
ونظرة قليًال؛ إال العميق وإيمانه دائًما وحريته وإعجابه عجبه تثري وخلقه اإلنسان
اإليمان عنده تبعث وأقمارها، شموسها وسطوع نجومها، وتأللؤ السماء إىل العامي
ونظامها وسريها النجوم لحركات الواسعة بمعرفته والفلكي وعظمته؛ الكون هذا بمدبر
وهكذا ومدبرها. بخالقها إعجابًا وأشد العظمة، معرفة عىل أقدر وأبعادها وخلقها
كلهم — والفيلسوف والعامي والسيكولوجي، والعامي والفسيولوجي، العامي يف الشأن
عواطفهم وحياة ومداركهم، استعدادهم يف اختالف عىل املنهج بهذا يتأثر ألن صالح

عقولهم. وحياة
وال ونتيجة، وكربى صغرى مقدمة من املنطقي تأليف برهانه يؤلف ال فالقرآن
املشاكل يثري وال يحددهما وال ونحوهما، وعرض جوهر من الفلسفة أللفاظ يتعرض

695



اإلسالم ضحى

وحدهم، للعلماء وال وحدهم للفالسفة يأت لم الدين ألن عليها، ويبني ويفصلها العقلية
الفطرة عىل — أسلفنا كما — اعتمد إنما الناس؛ من عدد أقل حظ والعلم فالفلسفة
وجهالء علماء آمن ممن كان ثم فمن جميًعا، الناس بني مشرتك قدر وهما والعاطفة،

القليل. إال آمن ما املنطق» «علم سبيل الدين اتبع ولو وغريهم، وفالسفة
وآيات الجرب، عىل تدل فآيات الباحث؛ عىل غموض فيها آيات القرآن يف جاء ولكن
اآليات؟ هذه إليه ترمي الذي الحق الرأي وما بينها؟ التوفيق فكيف االختيار، عىل تدل
يف إنه وتقول واألرض السماوات بأنه عنه وتعرب ويًدا، وجًها تعاىل هلل تثبت وجاءت
عرًشا تعاىل له أن وتذكر األَْرَض﴾، ِبُكُم يَْخِسَف أَن َماءِ السَّ ِىف ن مَّ ﴿أَأَِمنْتُم السماء
التنزيه؛ من القرآن يف ورد وما هذا يتفق فكيف ا﴾ َصفٍّ ا َصفٍّ َواْلَمَلُك َربَُّك ﴿َوَجاءَ وتقول:
َوال َساِدُسُهْم ُهَو إِالَّ َخْمَسٍة َوالَ َراِبُعُهْم ُهَو إِالَّ ثَالَثٍَة نَّْجَوى ِمن يَُكوُن ﴿َما قوله: ومن
يثبت العقل كان وإذا ذلك. غري إىل َكانُوا﴾ َما أَيَْن َمَعُهْم ُهَو إِالَّ أَْكثََر َوالَ ذَِلَك ِمن أَْدنَي
آيات القرآن يف وردت وهكذا اآليات؟ هذه تفهم أن يمكن فكيف بجسم ليس تعاىل أنه

والنظر. البحث مجال كانت «متشابهاٍت» سميت
طويل، جدال وال كثري بحث غري من وصدقوها بها فآمنوا املسلمني من األولون أما
العقول ذوي من كثري وكان الفهم. بهذا واكتفوا مجمًال فهًما اآليات هذه وفهموا
فيها والجدال املتشابهات هذه تفصيل يف الدخول أن يرى األول العرص يف الراجحة
باملعنى فيها يكتفي أن فأوىل جمهورهم، فهمه يستطيع وال املسلمني، مصلحة من ليس
عقله إليه يرشده بما الفكر عميق النظر واسع العالم يكتفي وأن غمض، وإن اإلجمايل
كانت التي الجارية قول وسلم عليه هللا صىل هللا رسول قبل فقد للجمهور، ال لنفسه
ريض عيلّ عن وروي ذلك. من أكثر عىل يقوى ال عقلها ألن السماء، يف هللا أن تعتقد
وجاء ورسوله؟!». هللا يكذِّب أن أتريدون يفهمون بما الناس ثوا «حدِّ قال: أنه عنه هللا
مالك «سألت قال: أنه مسلم بن الوليد عن ُروي فقد النحو؛ هذا عىل ساروا قوم بعدهم
(يعني الصفات يف جاءت التي األخبار عن سعد بن والليث الثوري وسفيان أنس بن
تعاىل: قوله من الرأي ربيعة وسئل كيف»؛ بال جاءت كما «أمرُّوها فقالوا: هللا) صفات
والكيف مجهول، غري «االستواء فقال: استوى كيف اْستََوى﴾ اْلَعْرِش َعَىل ﴿الرَّْحَمُن
مالك عن وُروي التصديق»؛ وعلينا البالغ، الرسول وعىل الرسالة، هللا ومن معقول، غري
والكيف مجهول، غري االستواء قال: ثم برأسه فأطرق استوى؟ كيف سئل: أنه أنس بن

بدعة». عنه والسؤال واجب، به واإليمان معقول، غري
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هذه ألن إما سببني: ألحد تفسري، غري من الدين يف جاء ما عند الوقوف رأوا فهؤالء
يمكن ال العقل وراء يشء وصفاته باهلل يتعلق ما ألن للعامة،أو تصلح ال مما البحوث
نقف أن فاألوىل كبري؛ خطأ وذلك نفسه، عىل هللا يقيس بأن إال اإلنسان إليه يصل أن
العرص إىل املدرسة هذه استمرت وقد وأين؛ بكيف سؤال غري من النص فيه ورد ما عىل
بعده العصور ويف حنبل، بن أحمد العباسيني عهد يف زعيمهم فكان وبعده، العبايس

وهكذا. تيمية، ابن
به جاء وما باهلل آمنوا فهم األصلني؛ هذين فتغاير وشيوخهم املتكلمني طريقة أما
فطرة من الوضع فنقلوا املنطقية، العقلية باألدلة ذلك عىل يربهنوا أن أرادوا ثم رسوله،
جميل فن ومن والنظر، العقل دائرة إىل هللا آيات يف بالنظر لهما ومخاطبة وعاطفة
ِهللا ﴿أَِيف قوله: نحو يف القرآن أسلوب من فبدًال رأس؛ إىل قلب ومن ومنطق، علم إىل
بعضهم واضطر العالم، حدوث يف طريقتهم وضعوا َواألَْرِض؟﴾ َماَواِت السَّ َفاِطِر َشكٌّ
حدوثها عدم عىل الدليل وإقامة تتجزأ ال أجزاء من األجسام برتكيب القول إىل ذلك
وسائر وحدانيته إثبات يف السبيل هذا سلكوا وهكذا هللا. إثبات إىل يصلوا أن إىل بنفسها
موضوعات وتفتح وجدًال، أسئلة تثري الخطوات هذه من خطوة كل وكانت تعاىل، صفاته

نهايتها. إىل فيها فساروا جديدة،
باإليمان — غريهم قنع كما — يقنعوا لم أنهم األخرى والناحية ناحية، هذه
كالجرب خالف بينها يظهر قد التي اآليات فجمعوا تفصيل؛ غري من جملة باملتشابهات
وجرؤوا عليهاعقولهم، وسلطوا تعاىل هللا جسمية منها يظهر قد التي وكاآليات واالختيار،
إليه وصلوا فإذا رأي، إىل مسألة كل يف النظر فأّداهم غريهم، عليه يجرؤ لم ما عىل
مظاهر أهم من التأويل فكان فأّولُوها، األوىل تخالف أنها يظهر التي اآليات إىل عمدوا
البحث أداهم وإن الجرب؛ آيات أوَّلوا مختار اإلنسان أن إىل البحث أّداهم فإذا املتكلمني
وأوَّلو السماء، يف تعاىل بأنه تشعر التي اآليات أوَّلوا واملكان الجهة عن منزه هللا أن إىل
أعني أن يستلزم هللا عن الجهة نفي أن إىل البحث أّداهم وإذا العرش. عىل االستواء
وجهه، يف كان ما إال ترى ال بحيث تركيبًا ركبت ألنها تعاىل، تراه أن يمكن ال الناس
وأكرب عنارص، أهم من عنرص فالتأويل وهكذا؛ هلل، الناس رؤية يف الواردة األخبار أولوا

السلف. عن لهم مميز
والنظر، البحث يف حريته العقل وإعطاء التأويل، يف املنحى هذا أن وطبيعي
االختيار، إىل قوًما النظر أدى فإن كبريًا؛ اختالًفا يستلزم يراها، جهة أية إىل واتجاهه

االختيار. آيات وتأويل الجرب إثبات إىل غريهم النظر يؤدي قد الجرب، آيات وتأويل
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اللذان هما — والتأويل العقليات عىل الرباهني يف االعتماد أعني — األمران وهذان
براهني ومن لها، عداد ال أقوال ومن خالف من املتكلمني عصور يف استفاض ما يعلالن
األول.6 الصدر وال وسلم عليه هللا صىل النبي عهد يف معروًفا يكن لم مما لها، حرص ال
أوائل أن من قبل إليه أرشنا ما األول أمران: التحول هذا إىل دعا الذي أن ويظهر
ونرصانية يهودية من األخرى امللل من أقوام مع عميق حوار يف دخلوا قد املتكلمني
من آية لهم تذكر أن اإلقناع يف يكفهم لم وهؤالء عقولهم، تفلسفت قد وكانت ووثنية،
العقل، من املشرتك القدر عىل تستند قضايا عىل الرجوع يريدون بل الحديث، أو القرآن
العقلية األدلة ويؤلفوا سبيلهم، ويسلكوا منهجهم يف يدخلوا أن املتكلمني ذلك فاضطر
ويف العموم، عىل النبوة إثبات يف الكتب — الجاحظ كمافعل — ويؤلفوا هللا، وجود عىل
بينهم قوم وجود عىل يدل مما الخصوص، عىل وسلم عليه هللا صىل محمد نبوة إثبات
ما، بنبوة يعرتفون ال وقوم الدهريني، أو الطبيعيني ون يسمَّ األلوهية ينكرون كانوا
حاد، جدال يف معهم فدخلوا ملسو هيلع هللا ىلص؛ محمد نبوة يجحدون ولكن بالنبوة يعرتفون وقوم

أدلتهم. املخالفون فلسف كما أدلتهم وفلسفوا
وأحرار، محافظني إىل انقسام من تتمدين أمة كل طبيعة يف ما الثاني: والسبب
النص عند الوقوف رأوا الدين يف فاملحافظون والدين؛ والفلسفة والعلم السياسة يف
ألفاظه، حدود يف به نطق بما والنطق الدين، به رصح عما شعرة قيد الخروج وعدم
يُعملون بل النصوص، عند يقفوا أن يريدون ال واألحرار عنه؛ سكت عما والسكوت
االنقسام فكان يخالفه؛ ما ويؤولون رأيهم، إليه يؤديهم بما ويرصحون عقلهم، فيها
يمثلون وهم الحديث أهل من الفروع يف بينهم بالخالف شبيًها الدين أصول يف بينهم

األحرار. ويمثلون الرأي وأهل املحافظني،
يف األدلة ومنهج املتكلمني، عند األدلة منهج بني الخالف وجه — إجمال يف — هذا

الكريم. القرآن

االتصال» من والرشيعة الحكمة بني فيما املقال «فصل رشد، البن القيمني الكتابني هذا يف انظر 6
هللا». عقائد من األدلة مناهج عن و«الكشف
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أمور إىل فريجع املتكلمني، ومنهج اإللهيات يف الفالسفة منهج بني الخالف أما
أهمها:

اتخذوا ثم بها، وآمنوا بصحتها، وأقروا اإليمان، قواعد اعتقدوا املتكلمني أن (١)
عليها القرآن برهن كما عقليًا عليها يربهنون فهم عليها، للربهنة العقلية أدلتهم
خالية عقولهم أن ويفرضون مجرًدا، بحثًا املسائل يبحثون فهم الفالسفة أما وجدانيًا؛
سائرين الربهان، إليه يؤدي ما منتظرين النظر يبدأون ثم اعتقادات، ومن مؤثرات من
من الغرض هو هذا فيعتقدونها؛ كانت ما كائنة النتيجة إىل يصلوا حتى خطوة خطوة
أن يمكن ال والبيئة والنشأة والعادة اإللف من التجرد إن نعم فيها. والعمدة الفلسفة
النصارى وفالسفة بالوثنية، اليونان فالسفة تأثر أن فعًال حدث وقد أتمه، عىل يحصل
— حال كل عىل — ولكن باإلسالم؛ املسلمني وفالسفة واليهودية، بالنرصانية واليهود
املتكلمني ومنهج الربهان، عليه يدل كما املسائل يف النظر هذا هو وعماده بحثهم منهج
«محام» موقف املتكلمني فموقف لإلسالم. األساسية بالقواعد آمنوا أن بعد الربهان إقامة
يؤديها ما واألدلة الحجج من لها يصوغ عنها، الدفاع وتوىل قضية صحة اعتقد مخلص
قضية عليه تعرض عادل قاض موقف الفيلسوف وموقف صحتها؛ من اعتقد ما ويثبت
غري من دقيق بميزان كلها ويزنها وهؤالء، هؤالء حجج يسمع حتى رأيًا فيها يكّون ال

حكمه. ويصدر رأيه، فيها يكّون ثم تحيز،

إنما اإللهيات يف الفيلسوف نظر «إن قوله: من خلدون ابن يقصده ما هو هذا ولعل
إنه حيث من الوجود يف املتكلم ونظر لذاته، يقتضيه وما املطلق الوجود يف نظر هو
بعد اإليمانية العقائد هو إنما أهله عند الكالم علم فموضوع وبالجملة املوجد. عىل يدل

العقلية».7 باألدلة عليها يستدل أن يمكن حيث من الرشع من صحيحة فرضها
اإلسالمية اململكة يف الفلسفة شاعت أن بعد املتكلمون كان وإن األصل، هو هذا
الفالسفة، أقوال بعض الكالم علم يف ونقلوا ومناهجهم، بحوثهم يف بالفالسفة تأثروا
«االقتصاد». كتابه يف الغزايل فعل كما العقائد أرباب من كأنهم عليهم يرّدون وأخذوا
بعض فاستعملوا واملتكلمني، بالكالم تأثروا املسلمون الفالسفة وكذلك
الربهان إقامة يمكن ال سمعية دينية بأشياء سلموا أنهم ذلك من وأكثر اصطالحاتهم؛

.٣٨٩ ص خلدون ابن مقدمة 7
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وأحواله الجسماني املعاد «وأما سينا: ابن قال كما بطالنها عىل أو صحتها عىل العقيل
فيها، فلينظر املحمدية الحقة الرشيعة لنا بسطته وقد … بالربهان إدراكه يمكن فال

إليها».8 أحواله يف ولنرجع

حجج ودحض عقيدتهم، عن للدفاع وقفوا ما أكثر وقفوا املتكلمني أن (٢)
حكاية من فأكثروا إسالميني، غري أم إسالميني الخصوم هؤالء كان سواء خصومهم،
الحقائق، تقرير عند وقفوا ما أكثر منهم األولني وخاصة والفالسفة والردعليها؛ األقوال
األقوال حكاية يف كثري دخول غري من عليها وبرهنوا حقائق، اعتقدوه ما األقل عىل أو
وجدل. سفسطة أهل بأنهم املتكلمني يرمون الفالسفة كان ولهذا عليها. والرد املخالفة
والفالسفة؟ املتكلمني طريقة بني الفرق ما سليمان: ألبي «قلت التوحيدي: حيَّان أبو قال
عىل مؤسسة املتكلمني) (يعني طريقتهم وفهم، وعقل تمييز لكل ظاهر هو ما فقال:
ذلك وكل … الجدل عىل واالعتماد … باليشء اليشء وموازنة باللفظ، اللفظ مكايلة

إلخ. اتفق»9 بما الخصم وإسكات والتدافع باملغالطة يتعلق

ما رغم خصومة اإلسالم تاريخ يف والفالسفة املتكلمني بني كان املنهجني والختالف
والفالسفة. الغزايل وبني واملتكلمني، رشد ابن بني كالخصومة بعض، من بعض استفاد

نشوؤهما؛ حيث من اإلسالمية والفلسفة الكالم علم بني فرًقا هناك أن بهذا يتصل ومما
قوم فيها فيبدي مسألة فرقة تثري متفرقة، مسائل ونشأ تدريجيًا نشأ اإلسالم يف فالكالم
مؤمن؟ أم أكافر الكبرية مرتكب مسألة يف حدث كالذي وهكذا، فرقة ويكّونون آخر، رأيًا
وال مؤمن هو ال املنزلتني، بني منزلة يف هو ويقولون قوم فيأتي كافر، إنه الخوارج تقول
املتفرقة املسائل كانت وهكذا االعتزال. فرقة األخري الرأي هذا حول وتتكّون كافر، هو
لها ووضعت جديدة، مسائل أثريت العرص تقدم وكلما تدريجيًا، املذهب ويتكّون تثار،
يف الفلسفة أما وبالغة. وفقه نحو من اإلسالمية العلوم كل شأن وهذا جديدة، حلول
كاملة نقلت ثم اليونان، عند النشوء شوط قطعت ألنها التدرج هذا تتدرج فلم اإلسالم
والتعليق ورشحها وتفهمها بها املسلمني اشتغال كان إنما فيها والجديد كاملة، شبه أو

.٤٥٧ ص املقدمة 8
مرص. طبعة ٢٢٣ ص املقابسات 9
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وهذا اإلسالمية. والقضايا قضاياها بعض بني والتوفيق فيها، اآلراء بعض وإبداء عليها،
اليونانية، الفلسفية املسائل بعض فيه كان وإن إسالميًا، علًما الكالم علم نعّد ماجعلنا
وابن والفارابي الكندي بها اشتغل التي الفلسفة نسمي أن نستطيع ال أنَّا حني عىل

التجّوز. من بقدر إال إسالمية فلسفة سينا

أن بعد فيها حدث ما فنرشح العبايس، العرص يف اإلسالمية الفرق ألهم نعرض واآلن
أقوالها، أهم ونبنّي اإلسالم»، «فجر من األول الجزء يف األموي العرص يف نشأتها أبنَّا

رجالها. ألشهر ونرتجم
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األول الفصل

املعتزلة

من وبسطت مسائل، من أثارت مما الكالم علم لها يدين فرقة أهم ألنها بها بدأنا وقد
تعاليمهم، أهم يتضمن قسم قسمني: إىل فيها الكالم ولنقسم أصول؛ من ووضعت رشح،
آراءهم التفصيل بعض فصلنا تعاليمهم ذكرنا فإذا السيايس؛ تاريخهم يتضمن وقسم
ذكرنا وإذا منهم؛ خصومهم بموقف خفيفة إملامة وأملمنا نظرهم، ووجهة وأدلتهم
منهم، كل بها قال التي الفرعية واملسائل رجالهم، ألشهر عرضنا السيايس تاريخهم
العام الرأي وموقف العام الرأي من وموقفهم منهم، الدولة وموقف الدولة من وملوقفهم

وهكذا. ولهم، منهم حدثت التي األحداث وأهم منهم،

تعاليمهم

رؤسائهم؛ ببعض خاصة ومبادئ جميًعا، فيها يشرتكون يكادون مبادئ للمعتزلة
فأما أصحابها؛ ترجمة إىل — غالبًا — نرجئها واألخرى اآلن، نذكرها التي هي فاألوىل

أصول: خمسة أنها عىل يجمعون املؤرخون فيكاد للمعتزلة العامة املبادئ

بالتوحيد. القول (١)
بالعدل. القول (٢)

والوعيد. بالوعد القول (٣)
املنزلتني. بني باملنزلة القول (٤)

املنكر. عن والنهي باملعروف األمر (٥)

اسم منهم أحد يستحق «وليس الثالث): القرن يف املعتزلة زعماء (أحد الخيّاط قال
واملنزلة والوعيد، والوعد والعدل، التوحيد، الخمسة: باألصول القول يجمع حتى االعتزال



اإلسالم ضحى

فهو الخصال هذه فيه كملت فإذا املنكر؛ عن والنهي باملعروف واألمر املنزلتني، بني
يذهب الناقص يزيد «كان الذهب»: «مروج يف املسعودي قاله ما ذلك ومثل معتزيل».1
والوعد والعدل، التوحيد، من الخمسة األصول يف إليه يذهبون وما املعتزلة قوله إىل
باملعروف واألمر — املنزلتني بني باملنزلة القول وهو — واألحكام واألسماء والوعيد،

األصول: هذه من أصل كل يف نظرهم اآلن ولنوضح املنكر».2 عن والنهي

التوحيد

وبلغوا خاًصا، تفسريًا تفسريه يف ذهبوا ألنهم املعتزلة، مبادئ أهم من املبدأ هذا عّد وقد
جميًعا املسلمون كان وإن خاصة، إليهم نسب ثم فمن حد، أقىص وفلسفته تحليله يف

له». رشيك ال وحده هللا إال إله «ال أن وباعتقاد بالتوحيد، يمتازون
تعاىل: قوله مثل من التنزيه عىل تدل كثرية آيات القرآن يف أن رأوا املعتزلة أن ذلك
ِهللا ﴿يَُد تعاىل: قوله مثل من التجسيم عىل يدل ظاهرها وآيات ءٌ﴾، َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس
﴿َوهللِ قوله: مثل معينة جهة يف ليس تعاىل أنه عىل تدل آيات ورأوا أَيِْديِهْم﴾ َفْوَق
﴿ثُمَّ قوله: مثل الجهة ظاهرها وآيات ِهللا﴾، َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا َفأَيْنََما َواْلَمْغِرُب ُق اْلَمْرشِ

َماءِ﴾. السَّ ِيف ن مَّ و﴿أَأَِمنْتُم اْلَعْرِش﴾، َعَىل اْستََوى
إجماليًا، إيمانًا بالتنزيه يؤمنون العرص ذلك يف املسلمني علماء من كثري وكان
واليدين، والوجه، العرش، عىل االستواء كآية األخرى اآليات يف الكالم عن ويمسكون
يجب ال ألنه ذلك، وراء نذهب وال ووحدانيته، هللا بوجود نؤمن إننا ويقولون والجهة،
تفصيل يف دخلنا إن وإننا ورد، كما به نؤمن أن علينا يجب وإنما نعرفه، أن علينا
منه. نتحرز أن فيجب للخطأ، عرضة وهو هللا، قول ال قولنا تأويلنا كان وتأويله ذلك
نقلنا آرائهم، إبداء من فيها يتحرجون التي األقوال هذه من كثري السلف عن نقل وقد

قبل. بعضها
ونرشحها التنزيه بآيات نستمسك إننا فقالوا: هؤالء، من أجرأ فكانوا املعتزلة أما
واليدين، والوجه االستواء، مثل من األخرى لآليات ونتعرض ونحللها، ونوضحها

.١٢٦ االنتصار 1
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ويكاد وتنزيه، توحيد دين اإلسالم ألن نعكس، وال والتنزيه، يتفق تأويًال ونتأّولها
هو ما عىل ذلك يخالف ظاهره ما نحمل أن فيجب التنزيه، هذا عىل يجمعون املسلمون
يقنع ال العقل ألن املتشابهة، باآليات الغامض باإليمان نكتفي وال عليه، ومجمع رصيح
ثم ومن أشبه؛ بالعلماء فهذا اآليات، بني والتوفيق والتأويل الرشح حق وله بالغموض،
بجسم وليس يشء، كمثله ليس واحد هللا «إن فقالوا: والتنزيه، التوحيد يف الرأي بسطوا
وال عرض، وال جوهر وال شخص وال دم، وال لحم وال صورة، وال جثة وال شبح، وال
وال رطوبة، وال برودة، وال حرارة، بذي وال مجسة، وال رائحة، وال طعم، وال لون، بذي
وال يسكن وال يتحرك وال افرتاق، وال اجتماع وال عمق، وال عرض وال طول وال يبوسة،
بذي وال جهات، بذي وليس وأعضاء، وجوارح وأجزاء، أبعاض بذي وليس ض، يتبعَّ
زمان، عليه يجري وال مكان، به يحيط وال وتحت، وفوق وخلف، وأمام وشمال، يمني
صفات من بيشء يوصف وال األماكن، يف الجلوس وال العزلة وال املماسة عليه تجوز وال
يف ذهاب وال بمساحة يوصف وال متناه، بأنه يوصف وال حدثهم، عىل الدالة الخلق
األستار، تحجبه وال األقدار، به تحيط وال مولود، وال والد وال بمحدود وليس الجهات،
تجري وال الوجوه، من بوجه الخلق يشبه وال بالناس، يقاس وال الحواس، تدركه وال
ُمشبه فغري بالوهم ر وتُصوَّ بالبال يخطر ما وكل العاهات، به تحل وال اآلفات، عليه
قادًرا عامًلا يزل ولم املخلوقات، قبل موجوًدا للمحدثات، متقدًما سابًقا أّوًال يزل لم له،
يُسمع وال األوهام، به تحيط وال األبصار، تدركه وال العيون تراه ال كذلك، يزال وال حيًا
القديم وأنه األحياء، القادرين كالعلماء ال حي قادر عالم كاألشياء، ال يشء باألسماع،
وال سلطانه، يف له وزير وال ملكه يف له رشيك وال سواه إله وال غريه، قديم وال وحده
خلق وليس سبق، مثال عىل الخلق يخلق ولم خلق، ما وخلق أنشأ ما إنشاء عىل معني
اجرتار عليه يجوز وال منه، عليه بأصعب وال آخر يشء خلق من عليه بأهون يشء
إلخ.3 واآلالم» األذى إليه يصل وال واللذات، الرسور يناله وال املضار، تلحقه وال املنافع
سلوب، األ صفات من أبانوا بما فلسفيًا تحليًال التنزيه حللوا أنهم هذا من فرتى
﴿َليَْس تعاىل: قوله ورشحوا العقل، عليه يدل كما جالء يف التوحيد معنى وأوضحوا
األخرى اآليات عند يقفوا أن ذلك بعد طبيعيًا وكان وأعمقه. رشح أقىص ءٌ﴾ َيشْ َكِمثِْلِه
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ِبَما َولُِعنُوا أَيِْديِهْم ُغلَّْت َمْغلُوَلٌة ِهللا يَُد اْليَُهوُد ﴿َوَقاَلِت تعاىل: قوله يف فقالوا ويؤولونها؛
وصفه مغلولة هللا يد اليهود قول معنى أن يََشاءُ﴾ َكيَْف يُنِفُق َمبُْسوَطتَاِن يََداُه بَْل َقالُوا
له السخاء غاية إثبات عىل «يدل مجازي تعبري َمبُْسوَطتَاِن﴾ يََداُه ﴿بَْل وقوله: بالبخل،
بيديه يعطي أن نفسه من له بما السخي يبذله ما غاية أن وذلك عنه، البخل ونفي
اْستََوى﴾: اْلَعْرِش َعَىل ﴿الرَّْحَمُن تعاىل: قوله يف وقالوا ذلك».4 عىل املجاز فبني جميًعا،
امُللك؛ عن كناية جعلوه امللك يردف مما امللك رسير وهو العرش عىل االستواء كان «ملا
أيًضا وقالوه البتة، الرسير عىل يقعد لم وإن ملك، يريدون العرش، عىل فالن فقالوا
صورة عىل وأدل وأبسط أرشح كان وإن مؤداه، يف ملك ومساواته املعنى ذلك يف لشهرته
هللا «وجه َواِإلْكَراِم﴾: اْلَجالَِل ذُو َربَِّك َوْجُه ﴿َويَبَْقى تعاىل: قوله يف ويقولون األمر».5
كريم عربي وجه أين يقولون مكة ومساكني والذات، الجملة عن به يعرب والوجه ذاته،
عّلقت «إن َفْوِقِهْم﴾: ن مِّ َربَُّهم ﴿يََخاُفوَن تعاىل: قوله يف ويقولون الهوان».6 من ينقذني
علقته وإن فوقهم، من عذابًا عليهم يرسل أن يخافونه فمعناه بيخافون. فوقهم من
اْلَقاِهُر ﴿َوُهَو كقوله: قاهًرا؛ لهم عاليًا ربهم يخافون فمعناه — منه حاًال — بربهم
َوِيف َماَواِت السَّ ِيف هللاُ ﴿َوُهَو قوله: يف وقالوا َقاِهُروَن﴾.7 َفْوَقُهْم َّا ﴿َوإِن ِعبَاِدِه﴾، َفْوَق
إَِلٌه َماءِ السَّ ِيف الَِّذي ﴿َوُهَو كقوله: فيها املعبود معناه َجْهَرُكْم﴾ َو ُكْم ِرسَّ يَْعَلُم األَْرِض
يقال الذي هو أو فيها، باإللهية املتوحد أو باإللهية املعروف هو أو إَِلٌه﴾، األَْرِض َوِيف

االسم».8 هذا يف به يرشك ال فيها هللا له
اآليات كل أوَّلوا به فرسوه الذي النحو عىل التنزيه دليل لهم خلص ملا وهكذا
اآليات جميع يف ذلك وفعلوا املخلوقات، مشابهة وعىل األعضاء، وعىل الجهة، عىل الدالة
بنفي فقالوا رشحوه؛ الذي باملعنى التوحيد أصل ظاهرها يخالف قد التي واألحاديث
فكل الجسمية، إثبات يوجب املكان وإثبات املكان، إثبات يوجب الجهة إثبات ألن الجهة،
يَْوَمِئٍذ َفْوَقُهْم َربَِّك َعْرَش ﴿َويَْحِمُل مثل: يؤول، أن يجب الجهة هذه ظاهره مما ورد ما

.٢٢٠/١ الكشاف يف الزمخرشي 4
.١٩/٢ الكشاف 5
.٢٦٩/٢ الكشاف 6
.٤٣٦/١ الكشاف 7
.٢٣٤/١ الكشاف 8
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ِمْقَداُرُه َكاَن يَْوٍم ِيف إَِليِْه يَْعُرُج ثُمَّ األَْرِض إِىلَ َماءِ السَّ ِمَن األْمَر ﴿يَُدبُِّر ومثل: ثََماِنيٌَة﴾،
ِىف ن مَّ ﴿أَأَِمنْتُم وقوله: إَِليِه﴾، َوالرُّوُح اْلَمالَِئَكُة ﴿تَْعُرُج وقوله: تَُعدُّوَن﴾، ا مَّ مَّ َسنٍَة أَْلَف
عىل تدل التي اآليات يف فعلوا وكذلك تَُموُر﴾. ِهَي َفِإذَا األَْرَض ِبُكُم يَْخِسَف أَن َماءِ السَّ
كل أن بجسم ليس تعاىل أنه عىل الدليل إن فقالوا: واليدين، الوجه كإثبات الجسمية
وما ذلك، إىل وما والجهة والعرض كالطول األعراض، إىل الجسم لحاجة محدث، جسم
ويف بالجسمية. تشعرنا التي اآليات تأويل وجب ولذلك حادث، الحوادث عن يتعرى ال
إليه ذهبوا ملا مثل أوضح — املعتزلة أكربعلماء من وهو — للزمخرشي الكشاف تفسري

القبيل. هذا من التي اآليات يف كله ذلك ويف فقد التأويل؛ يف
حدود آخر إىل نظرياتهم تطبيق يف وساروا أنفسهم، مع منطقيني كانوا وقد

االستنتاج: يف سلكوه ما أهم من مثلني لك ولنذكر التطبيق،
انتفت إذا أنه رأوا فقد — باألبصار هللا رؤية مسألة من أثاروه ما األول) (املثل
يف مرئي كل إذ تعاىل؛ له الناس رؤية انتفت الجهة انتفت وإذا الجهة، انتفت الجسمية
وذلك إلخ، لون ذا املبرص وكون كالضوء، رشوط: من للرؤية بد وال الرائي، من جهة

هللا. جانب يف محال كله
تُْدِرُكُه ﴿الَ تعاىل: قوله مثل نقلية بأدلة استدلوا العقلية األدلة هذه وبجانب
َقاَل َربُُّه وَكلََّمُه ِلِميَقاِتنَا ُموَىس َجاءَ ا ﴿َوَلمَّ قوله: ومثل األبَْصاَر﴾ يُْدِرُك َوُهَو األبَْصاُر
َفَسْوَف َمَكانَُه اْستََقرَّ َفِإِن اْلَجبَِل إِىلَ انُْظْر َوَلِكِن تََراِني َلن َقاَل إَِليَْك أَنُظْر أَِرنِي َربِّ
تُبُْت ُسبَْحانََك َقاَل أََفاَق ا َفَلمَّ َصِعًقا ُموَىس َوَخرَّ َدكٍّا َجَعَلُه ِلْلَجبَِل َربُُّه تََجىلَّ ا َفَلمَّ تََراِني

تأكيده. مع الرؤية نفي يثبت تراني﴾ ﴿لن فقوله امُلْؤِمِننَي﴾، ُل أوَّ َوأَنَا إَِليَْك
اآلية إن خصومهم: فقال اآلية هذه حول وخصومهم املعتزلة بني الجدل ثار وقد
أقل ليس ألنه يسألها، لم مستحيلة كانت ولو سألها، موىس ألن الرؤية إمكان عىل تدل
قوم أن منها السؤال، هذا عن كثرية إجابات املعتزلة وأجاب — معرفة املعتزلة من
عىل ونبههم خطأهم، وأعلمهم عليهم موىس فأنكر جهرة، هللا يروا أن طلبوا كانوا موىس
مقرتحهم، عن ترجمة للرؤية فطلبه هللا كالم من النص يسمعوا أن فأراد فألحوا، الحق

قالوا. ما آخر إىل لقولهم، وحكاية
﴿يَْسأَلَُك فقال: هللا، يريهم أن سألوه الذين موىس قوم عاقب هللا أن أدلتهم ومن
أَِرنَا َفَقالُوا ذَِلَك ِمن أَْكَربَ ُموَىس َسأَلُوا َفَقْد َماءِ السَّ َن مِّ ِكتَابًا َعَليِْهْم َل تُنَزَّ أَن اْلِكتَاِب أَْهُل
وملا ظاملني، وا ُسمُّ ملا جائًزا طلبوا «لو قالوا: ِبُظْلِمِهْم﴾، اِعَقُة الصَّ َفأََخذَتُْهُم َجْهَرًة ِهللا
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رماه وال ظامًلا يسمه فلم املوتى إحياء يريه أن إبراهيم سأل كما الصاعقة، أخذتهم
بالصاعقة».9

الدليل عندهم وصح — الرؤية إمكان عدم عقيدة — العقيدة هذه لهم خلصت فلما
من كثريًا وأنكروا اآليات، من هذا خالف منه يظهر ما كل أوَّلوا ذلك عىل والنقيل العقيل
العلم توجب ال اآلحاد وأخبار آحاد، أخبار إنها فقالوا الرؤية، عىل تدل التي األحاديث

األبَْصاُر﴾. تُْدِرُكُه ﴿الَ تعاىل: قوله مثل القرآن، ظاهر عارضها إذا
الناس قول «من بأنه نَاِظَرٌة﴾ َربَِّها إِىلَ ٌة نَّاِرضَ يَْوَمِئٍذ ﴿ُوُجوٌه تعاىل: قوله وتأولوا
بمكة مستجدية وسمعت والرجاء؛ التوقع معنى يريد بي، يصنع ما ناظر فالن إىل أنا
نويظرة «ُعيينتي تقول: مقائلهم إىل ويأوون أبوابهم، الناس يغلق حني الظهر وقت
ال كانوا كما ربهم، من إال والكرامة النعمة يتوقعون ال أنهم واملعنى وإليكم»، هللا إىل

إياه.10 إىل يرجون وال يخشون
بقلوبهم.11 ويعلمونه املؤمنون يراه إنما محال، باألبصار هللا فرؤية قالوا

— املسلمني كل مثل — قالوا املعتزلة أن ذلك — هللا صفات مسألة الثاني) (املثل
تعاىل ذاته ليست أن وحدانيته معنى إن فقالوا الوحدانية، فلسفوا ولكنهم واحد، بإله
من جزء كل تحقق إىل تحققه الفتقر مركبًا كان لو ألنه كثرية، أمور اجتماع من مركبة
عن منزه وهللا غريه، إىل مفتقر فهو مركب فكل غريه، أجزائه من جزء وكل أجزائه،
فليست الوجوه، من بوجه فيها كثرة ال فردية أحدية تعاىل فحقيقته الغري، إىل االفتقار
ماهية من املركبة ألشخاصنا كما معنوية كثرة وال لألجسام، كالتي مقدارية كثرة له

معنوية. أجزاء وال مقدارية أجزاء ذا ليس األحادية، تام واحد هو إنما وتشخص،
وهي هم، أثاروها أو مشكلة أمامهم ثارت الدقيق املعنى بهذا التوحيد فرسوا فلما
التوحيد بمعنى ذلك من يتصل ملا ذاته، غري أو ذاته عني هي هل هللا» «صفات مسألة

قرروه. الذي
الصحيح الحديث وال القرآن يف يذكر فلم قبلهم، من اإلسالم يف تُثر لم مسألة وهي
قوله ورد إنما والتابعني، الصحابة من أحد عن ذلك يعرف ولم هللا) (صفات كلمة

.١٩٨/١ الكشاف 9
.٤٤٠/٢ الكشاف 10

.١٥٧/١ اإلسالميني مقاالت 11
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فوضعوا املعتزلة جاء حتى ونحوه، يَِصُفوَن﴾ ا َعمَّ اْلِعزَِّة َربِّ َربَِّك ﴿ُسبَْحاَن تعاىل:
من حولها وأثري الكالم، علم يف كبريًا حيًزا وشغلت الوضع، هذا هللا) (صفات مسألة

الكالمية. املسائل من األول الصف يف جعلها ما الجدل
تنحرص األوصاف وهذه متفرقة؛ مواضع يف هللا بأوصاف رصح القرآن أن ذلك
املعتزلة فتساءل والكالم. والبرص، والسمع، واإلرادة، والقدرة، والحياة، العلم، سبع: يف
أم نفسها الذات هي الصفات هذه هل رشحناه: الذي باملعنى التوحيد تقريرهم بعد
خالف جديًدا معنى توجب ال الصفات هذه هل أخرى: وبعبارة الذات؟ عن زائدة هي
تثبت ال ومعنى ًَ لفظا سلبية صفات فهناك الذات؟ غري جديًدا معنى توجب أو الذات،
وهي معنى، سلبية لفًظا إيجابية صفات وهناك يشء)؛ كمثله (ليس مثل: إيجابيًا شيئًا
ومعنى الرشيك، عدم الوحدانية فمعنى والقدم، كالوحدانية إيجابيًا، شيئًا تثبت ال كذلك
ًَ لفظا إيجابية صفات وهناك املعتزلة؛ نظر محل هي هذه وليست األوَّلية، انعدام القدم
عالم هللا وهل الذات؟ عن زائًدا شيئًا تثبت هي فهل والعلم، والقدرة كاإلرادة ومعنى؛
الذات؟ عن زائدة بحياة وحّي الذات، عن زائدة بقدرة وقادر الذات، عن زائد بعلم

وهكذا.
ذات إن يقولوا أن مضطرين كانوا ذكرنا الذي باملعنى التوحيد املعتزلة فرس فلما
عىل زائدة وحياة وقدرة بعلم ال بذاته قادر عالم حي فاهلل واحد، يشء وصفاته هللا
الحال هو كما ذاته عىل زائدة بحياة وحيٍّا ذاته، عىل زائد بعلم عامًلا كان لو ألنه ذاته،
حالة هي وهذه ومحمول، وحامل وموصوف، صفة هناك يكون أن للزم اإلنسان، يف
القدماء، لتعددت بنفسها قائمة صفة كل إن قلنا ولو الجسمية. عن منزه وهللا األجسام،

اآللهة. لتعددت أخرى وبعبارة
العّالف الهذيل أبو فكان األصل، هذا تفسري يف بينهم فيما املعتزلة اختلفت ثم
فالعلم هو؛ هي بحياة وحيُّ هو، هي بقدرة وقادر هو، هو بعلم عالم إنه يقول:
أثبت «عالم» قلت فإذا لغرض، التعبري اختلف وإنما ذاته، نفس هي والحياة والقدرة
لذاته، منكشفة معلومات هناك أن عىل ودللت الجهل، ذاته عن ونفيت ذاته هو علًما هلل
هناك أن عىل ودللت العجز، ذاته عن ونفيت ذاته هي قدرة هلل أثبت «قادر» قلت وإذا

وهكذا. له، مقدورات
إنما إلخ، وإرادة وعلم وقدرة حياة من هللا صفات أن النظام، قول من ويفهم
الجهل نفي معناه فالعلم عليها؛ زائًدا شيئًا للذات تقتيض ال سلبية صفات كذلك هي
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ومعنى العجز، نفي «قادر» ومعنى بجاهلة، ليست ذاته أن «عالم» ومعنى ذاته، عن
الذات أما الذات، عن ينفي ما الختالف الصفات وتعددت وهكذا؛ املوت نفي «الحياة»

وجودية. صفات تلحقها وال فيها، تعدد ال فواحدة نفسها
ليس ومريد، وحي وعالم كقادر والصفات: األسماء هذه إن املعتزلة: بعض وقال
تدل معاني الناس إفادة القصد ولكن ذاته، عىل زائدة هلل صفة إثبات منها القصد
تعاىل أنه زعم من وأكذبنا يجهل، ال أنه بناحية علًما أفدناك عالم قلنا فإذا عليها؛
من وأكذبنا عاجزا، يكون أن يجوز ال أنه بناحية علًما أفدناك قادر إنه قلنا وإذا جاهل؛

وهكذا.12 عاجز، أنه زعم
وتلتقي جوهًرا، وتتحد شكًال تختلف متقاربة تفسريات ترى، كما التفسريات وهذه
ملعاني نحن إدراكاتنا باختالف تختلف الصفات وأن الذات، غري يشء ال أن إثبات يف

ذاته.
حرص ال الصفات حول مسائل أثاروا قولهم من الحد هذا إىل املعتزلة وصل وملا

بعض. إىل بعضها يسلم كان لها
يُفني أن يقدر وهل الظلم؟ عىل هللا يقدر هل السؤال: هذا هللا قدرة حول فأثاروا
أن هللا يقدر وهل وحياتهم؟ بقائهم عن أخرب ما بعد يميتهم أو وأهلهما والنار الجنة
ذلك إن يقولون وأتباعه النظام فكان تركه؟ من لخلقه أصلح فعله أن يعلم ما يرتك
ارتكابه، عىل حاملة حاجة ذي من إال يقع ال الظلم «ألن الظلم عىل يقدر ال فهو محال،
أن يقدر بأنه وعال جل هللا و«وصف ذلك، عن هللا وتعاىل وعاقبته» بقبحه جاهل أو
وجه ال محال وحياتهم بقائهم عن أخرب ما بعد يميتهم أو وأهلهما والنار الجنة يُفني
هلل فالواصف آفة، ذي جسم من إال يقعان ال والكذب الظلم «إن يقول: وكان له».13
محال غري يشء عىل القادر ألن آفة، ذو جسم بأنه وصفه قد عليهما بقدرته تعاىل

آفة».14 ذو جسم أنه عىل منه وقوعهما لدل منه وقعا فلو منه، وقوعه
قبلهم اليونانيون الفالسفة كان وأعقدها، املسائل أهم من مسألة أثاروا وكذلك

إيمانهم. حدود يف عنها وأجابوا نمطهم، عىل املعتزلة فأثارها فيها، تكلموا

بعدها. وما ١٦٥/١ اإلسالميني مقاالت هذا يف انظر 12
بعدهما. وما و١٨ ١٧ ص االنتصار 13

.٢٧ االنتصار 14
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ال وصفاته هللا ذات وأن محيط، عالم، قادر، هللا أن ثبت إذ قالوا: أنهم هي تلك
يوجد اليشء كان فإذا ذلك، عن منزه وهللا املحدثات، صفة التغري ألن تغري، يلحقهما
ذلك توّلتا اللتان هما وإرادته هللا وقدرة موجوًدا، كان وقد ويعدم موجود، غري كان وقد
اإللهية القدرة تتعلق فكيف كانت؛ أن بعد وأعدمتاه يكن، لم أن بعد اليشء فأوجدتا
زمن وليس غريها دون اللحظة هذه يف أوجدته ولَِم فتوجده، الحادث باليشء القديمة
وقد القدرة، يف تغري تبارشه ال كانت أن بعد ليشء القدرة فمبارشة زمن؟ من أوىل
يف القول وكذلك القديم، شأن — شك بال — ذلك إذ ما، تغري يلحقه ال هللا أن ثبت
واملعلوم عليه، هو ما عىل املعلوم انكشاف هو فالعلم العلم؛ يف يقال ذلك ومثل اإلرادة.
يتحول والرطب ساقطة، غري كانت أن بعد تسقط الشجرة فورقة آلخر؟ حني من يتغري
ُظلَُماِت ِيف َحبٍَّة َوالَ يَْعَلُمَها إِالَّ َوَرَقٍة ِمن تَْسُقُط ﴿َوَما يقول: وهللا ميتًا؛ والحي يابًسا،
ما عىل اليشء به ينكشف تعاىل هللا وعلم ِبنٍي﴾؛ مُّ ِكتَاٍب ِيف إِالَّ يَاِبٍس َوالَ َرْطٍب َوالَ األَْرِض
عىل كان إذا باليشء وعالم سيكون، أنه عىل يكون أن قبل باليشء عالم فهو عليه، هو
املوجودات، بتغري هللا علم يتغري فكيف عدم؛ أنه عىل عدم إذا باليشء وعالم كان، أنه
يتعلق ما ألن محدث، به يقوم ال تعاىل وهللا محدث، علم الحوادث بتغري املغري والعلم

محدث؟ املحدث به
العسري السؤال هذا عىل لإلجابة مختلفة مسالك بعدهم ومن هم املعتزلة سلك وقد
مناٍح املسلمني من وللفالسفة اإلجابة، يف مناٍح للمتكلمني وكان العقول، حري الذي

أخرى.
علمنا غري سيقدم، زيدا بأن علمنا أن به املسلم من إن قال: من املتكلمني فمن
فهو اإلنسان، حق يف ذلك ولكن العلم، تجدد إىل ترجع التفرقة وتلك فعًال، قدم بأنه
فال هللا حق يف أما متجدد، واإلدراك اإلحساس وهو العلم مصدر ألن علمه يتجدد الذي
بل سيحدث؛ ومتوقع حدث، ز ومنجَّ كان، قد ومحقق سيكون، مقّدر بني عنده تفرقة

واحدة. حال عىل له بالنسبة كلها املعلومات
وكل سيكون، وما كان ما بكل بذاته عالم تعاىل هللا إن قال: من املعتزلة ومن
إىل يرجع كان وما سيكون ما بني واالختالف واحد، بعلم عنده معلومات املعلومات

هللا. علم يف ال نفسها األشياء يف االختالف
يرجع كان وما سيكون بما علمنا اختالف أوجب الذي إن املتكلمني: بعض وقال
عىل املمكنات جميع إىل نسبته كانت مكانيًا هللا يكن لم فلما واألمكنة، األزمنة تغيري إىل
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يتصف لم زمانيًا هللا يكن لم ملا كذلك وبعيد، قريب إليه بالقياس فيها فليس السواء،
جميع إىل نسبته كانت بل حضور، وال استقبال وال بميض — إليه بالقياس — الزمان
علمه يف وليس وقته، يف كل له. معلومة األبد إىل األزل من فاملوجودات سواء، األزمنة
العلم هذا ومثل فيها، الزمان دخول حيث من ال عالم هو بل وسيكون، وكائن كان
لم واملكان الزمان عن تجرد إذا باألشياء هللا فعلم أصًال؛ يتغري ال مستمًرا ثابتًا يكون
ذهننا يف تحصل لم وإنما واسع، شامل علم هو بل تغري، وال تأخر وال تقدم فيه يكن
ملّون يشء مثل ذلك ومثل واملكان. بالزمان وحدوده إحاطته وعدم علمنا لقصور كذلك
حدث قد تحسبه األلوان من حدقتها واجه فما نملة، عليه سارت وقد مختلفة بألوان
يوجد، لم تظنه حدقتها يواجه لم وما عدم، قد تظنه مواجهتها عن ومازال عدم، من
األلوان تلك جميع يبرص عليه املرشف واإلنسان بالفعل، موجودة بأرسها األلوان أن مع
امللّون ذلك كنسبة إلينا — قارنه وما — الزمان فنسبة ترتيب، غري من واحدة دفعة
يف مستوفاة فهي املوضوع، هذا يف املختلفة اآلراء هنا نبني أن نريد ولسنا النملة.15 إىل
وكيف مسائل، من املعتزلة أثار ما عىل به لندل القدر هذا سقنا وإنما الكالم، علم كتب

بعدهم. من العقول شغلت وكيف حلها، يف اتجهوا

وهي االتصال، أشد بها تتصل مسألة تثار أن املسائل هذه أثريت ما بعد طبيعيًا وكان
من بها اتصل ملا املعتزلة تاريخ يف كان يشء أبرز وهي القرآن، وخلق هللا كالم مسألة

وسياسية. واجتماعية تاريخية أحداث
ونرتك العلمية الوجهة من املسألة هذه يف املعتزلة نظر وجهة برشح نبدأ واآلن

السيايس: تاريخها يف الكالم عند وأحداثها تاريخها
بحال التجزئة تقبل ال وحدة — وصفاته ذاته — هللا أن بالربهان ثبت إنه قالوا
املحدثات بها تقوم وال تغري يلحقها ال وصفاته هللا ذات أن بالربهان وثبت األحوال، من
الكالم نفسه إىل يسند هللا رأينا وقد — األصلني) هذين عىل برهانهم تقدم (وقد —

وكتاب بعدها، وما ٢١٥ ص أكسفورد طبعة للشهرستاني اإلقدام نهاية كتاب إىل هذا يف رجعنا 15

وكتاب للغزايل، االعتقاد يف االقتصاد وكتاب االنتصار، وكتاب رشيد، البن األدلة مناهج عن الكشف
مخطوطة عندي وكلتاهما العطار، للشيخ هللا صفات يف ورسالة للكافيجي، العقائد يف ورسالة املواقف:

عليه. هللا رحمة والدي بخط
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أََحٌد ﴿َوإِْن تعاىل: قوله يف هللا كالم القرآن وسمي تَْكِليًما﴾، ُموَىس هللاُ ﴿َوَكلََّم فقال:
باملتكلم، هللا وصف معنى فما ِهللا﴾، َكالََم يَْسَمَع َحتَّى َفأَِجْرُه اْستََجاَرَك ِكنَي اْلُمْرشِ َن مِّ

هللا؟ كالم بأنه القرآن ووصف
القرآن يكون أن فمحال التغيري تقبل ال وحدة وصفاته هللا كان إذا املعتزلة: قالت
وبقية وذاته هو لكان كذلك كان لو ألنه صفاته، من صفة أنه معنى عىل هللا كالم
ووعيًدا، ووعًدا واستخباًرا وخربًا ونهيًا أمًرا القرآن يف أن نرى ونحن واحًدا، شيئًا صفاته
إىل متنوًعا «الواحد» يكون أن املحال ومن متباينة، وخصائص مختلفة، حقائق فهذه

والنهي. األمر بني كالذي تتضاد قد الخواص وهذه مختلفة، خواص
جملة ذلك عىل ترتب هللا صفات من صفة هو أزليًا كالًما القرآن كان إذا ثم،
«أقيموا تصدر أن يصح فال مأموًرا، يصادف لم ما له قيمة ال األمر أن أولها: استحاالت:
مخاطبون، مأمورون األزل يف يكن ولم بالصالة، مأمورون هناك كان إذا إال الصالة»
ُمكلَّم غري من كله والكالم بل مأمور، غري من واألمر مأموًرا، املعدوم يكون أن ومحال

الحكيم». إىل ينسب ما أمحل «من
السالم، عليه محمد مع الخطاب غري السالم عليه موىس مع الخطاب أن — ثانيها
نفسه يف هو واحد معنى يكون أن ويستحيل مختلفة، الرسولني مع الكالمني ومناهج
أخرى، ومناهج معان عىل آخر شخص مع وكالم ومناهج، معان عىل شخص مع كالم
أحوال عن الخربين أن ذلك إىل أضف واحًدا؛ ومعنًى واحًدا شيئًا الكالمان يكون ثم
يخرب مختلفتان حالتان تكون أن يتصور فكيف األمتني، حال الختالف مختلفان األمتني
آلدم جرت التي القصة غري وأخوته ليوسف جرت التي والقصة واحد؟! بخرب عنهما
وهو هلل، صفة الكالم يكون أن استحال االختالفات هذه اختلفت وإذا وإبراهيم؛ ونوح

اختالف. عليه يطرأ وال يختلف ال الذي وصفاته ذاته يف الواحد
هللا، كالم القرآن أن عىل الخالف هذا ظهور قبل أجمعوا املسلمني أن — ثالثها
مسموعة، مقروءة وهي مجموعة وكلمات منتظمة، وحروف وآيات سور أنه عىل واتفقوا
نقرؤه أيدينا بني أنه عىل األمة وأجمعت هللا، رسول معجزة وهو ومختتم، مفتتح ولها
كله هذا يكون أن ومحال بآذاننا، ونسمعه بأعيننا ونبرصه بأيدينا، ونحسه بألسنتنا

األوصاف. هذه بمثل يوصف ال هللا صفة هو الذي األوىل فالكالم هللا. لصفة وصًفا
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منها: نقلية أدلة ذلك بعد ولهم العقلية. أدلتهم هذه

فيكون ماض، زمان ظرف وإذ ِلْلَمالَِئَكِة﴾، َربَُّك َقاَل ﴿َوإِذْ يقول: تعاىل هللا أن (١)
محدث. بزمان واملختص معني، بزمان مختًصا الظرف هذا يف الواقع قوله

مركب القرآن أن عىل يدل وهذا َلْت﴾، ُفصَّ ثُمَّ آيَاتُُه أُْحِكَمْت ﴿ِكتَاٌب هللا: يقول (٢)
حادثًا. فيكون متعاقبة أجزاء هي التي اآليات من

حرًفا إال يكون ال ألنه حادث واملسموع ِهللا﴾، َكالََم يَْسَمَع ﴿َحتَّى تعاىل: قوله (٣)
وصوتًا.

األزل. يف إنزال ال أنه شك وال أَنَْزْلنَاُه﴾ َّا ﴿إِن بقوله: القرآن عن عرب تعاىل أنه (٤)
نَأِْت نُنِْسَها أَو آيٍَة ِمْن نَنَْسْخ ﴿َما بقوله: اآليات بعض نسخ عىل نص القرآن أن (٥)
إلخ. … لذلك عرضة ليس القديم ألن الحادث، يف إال النسخ يتصور وال نَْها﴾، مِّ ِبَخرْيٍ

إنها نقول أن وجب قديمة املنزلة الكتب وكل القرآن يكون أن استحال ا إذ فقالوا
إىل فتصل غريه يف هللا يخلقها وحروف أصوات عن عبارة تعاىل هللا فكالم هلل، مخلوقة
أَْو َوْحيًا إِالَّ هللاُ يَُكلَِّمُه أَن ِلبََرشٍ َكاَن ﴿َوَما تعاىل: قال كما ونحوه، ملك طريق عن النبي
الكالم، يف طرق ثالث فهذه يََشاءُ﴾؛ َما ِبِإذِْنِه َفيُوِحَي َرُسوًال يُْرِسَل أَْو ِحَجاٍب َوَراءِ ِمن
وثانيتها: موىس؛ أم إىل أوحى كما القلب يف والقذف اإللهام، وهو الوحي طريقة أوالها:
يكلمه، من السامع يبرص أن غري من األجرام بعض يف يخلقه الذي كالمه يسمعه أن
أممهم يكلمون والرسل األنبياء يرسل أن وثالثتها: املالئكة؛ كلم وكما موىس، كلم كما
ألنه هللا كالم سمي وإنما هللا، يخلقه الذي الكالم من نوع والقرآن قالوا هللا.16 عن
تنسب وألفاظنا فكالمنا كالمنا، وبني بينه الفرق هو وهذا واسطة، غري من هللا خلق
بها ننطق أو املصحف يف نكتبها التي والحروف مبارشة، هللا فخلق القرآن وأما إلينا،
هللا كون معنى وإذًا — هلل املخلوق عىل دالة ألنها التعظيم لها وجب وإنما صنعنا، من
فعًال املتكلم يفعل أن من أكثر شيئًا ليس الكالم فإن وفاعله، الكالم خالق أنه متكلًما
به يدل ما فاعل أي متكلم، املعنى بهذا فاهلل نفسه؛ يف الذي العلم عىل املخاطب به يدل

مخلوق. واملجعول واملفعول يريد، ما عىل املخاطب

لآلية. املعتزيل الزمخرشي تفسري هذا 16
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تفسريه خطبة يف إليها ويشري األدلة هذه كل يجعل أن أراد الزمخرشي وكأن
بحسب ونّزله منظًما، مؤلًفا كالًما القرآن أنزل الذي هلل «الحمد يقول: إذ «للكشاف»
قسمني عىل وأوحاه مختتًما، وباالستعاذة مفتتًحا، بالتحميد وجعله منجًما، املصالح
هي وما وغايات. بفصول بينهن وميّز آيات، ره وسوَّ سوًرا، وفّصله ومحكًما، متشابًها
ووسم والقدم، باألولية استأثر من فسبحان مخرتع؛ منشأ وسمات مبتدع، صفاُت إال
وحيًا برهانه، قاطًعا تبيانه، ساطًعا كتابًا أنشأه العدم، عن بالحدوث سواه يشء كل

إلخ. عوج» ذي غري عربيًا قرآنًا وحجج، ببينات ناطًقا

فريقان: الصفات من وغريها القرآن وخلق الكالم صفة يف املعتزلة يناهض وكان
وإرادة، قدرة، من بصفات: نفسه وصف هللا أن يرون «السلف» مون يسَّ فريق
ءٌ﴾، َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس وقال: العرش، عىل أنه نفسه ووصف وبرص؛ وسمع، وكالم، وعلم،
النصوص ظواهر فنجري ورشحها، لتأويلها نتعرض وال جاءت، كما بها نؤمن أن فيجب
أصحاب درج وقد قالوا: هللا إىل معانيها ونفّوض تأويلها، عن ونكف مواردها، عىل
واملستقلون اإلسالم، صفوة وهم فيها، ما ودرك ملعانيها، التعرض ترك عىل هللا رسول
وتعليم بحفظها، والتوايص امللة، قواعد ضبط يف جهًدا يألون ال وكانوا الرشيعة، بأعباء
ألوشك محتوًما أو مسوًغا الظواهر هذه تأويل كان فلو منها؛ إليه يحتاجون ما الناس
وعرص عرصهم انرصم وإذا الرشيعة، بفروع اهتمامهم فوق بها اهتمامهم يكون أن
أن الدين ذي عىل فحٌق املتبع؛ الوجه هو ذلك كان التأويل عن اإلرضاب عىل التابعني
معناها ويكل املشكالت، تأويل يف نخوض وال املحدثني، صفات عن الباري تنزه يعتقد
َربَِّك﴾ َوْجُه و﴿يَبَْقى ﴾ ِبيََديَّ َخَلْقُت ﴿ِلَما وقوله: واملجيء االستواء آية فليُجر هللا، إىل
ما عىل وغريه النزول كخرب الرسول أخبار من صح وما ِبأَْعيُنِنَا﴾، ﴿تَْجِري وقوله:

ذكرناه.17
أهل فيه يتناظر فيما واملناظرة والخصومة الدين يف واملراء الجدل «ينكرون وهم
التي اآلثار به جاءت وملا الصحيحة، للروايات ويسلمون دينهم، من ويتنازعون الجدل

الجويني. املعايل أبو 17
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كيف يقولون ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل ذلك ينتهي حتى عدل عن عدًال الثقات بها جاءت
بدعة».18 ذلك ألن ِلم وال

بتأويلها، ألنفسهم يسمحون وال النص، عند الوقوف يرون — ترى كما — فهم
ما القدرة من وليس البرشي. العقل فوق وذاته هللا صفات معرفة أن يرون وكأنهم
نؤمن وقالوا وبكيف، بما يسألوا أن فتحاشوا كيفيتها، وال كنهها يدرك أن بها يستطيع
«ما» عن أنفسنا يف عجزنا إذا وقالوا: يجيء. لم فيما نتكلم وال جاء، كما جاء بما
هللا ذات يف و«كيف» «ما» عن نجيب أن نستطيع فكيف كثريًا، «كيف» وعن دائًما،
فيما نبحث فال جاء، ما عند ولنقف جاء، بما فلنؤمن كذلك ذلك كان وإذا وصفاته؟!
عن املحدثات تصدر كيف يف نبحث وال ذاته، غري وال ذاته عني هللا صفات كانت إذا
فوق ألنها ذلك، نحو وال املحدثة، باملعلومات القديم هللا علم يتصل كيف وال القديم،
سلطة هو واملعتزلة هؤالء بني إذًا الخالف فجوهر للزلل؛ مجاًال تكون ذاك وإذ عقولنا،
والسعة السلطة من منح قد البرشي العقل أن املعتزلة رأي وحدودها؛ ومداها العقل
وال براهينه، إال للعقل حدود فال باهلل، يتعلق ما عىل حتى الربهان إقامة من يمكنه ما
وأعقدها، وأصعبها األمور أدق يف الرباهني فلنستعمل الربهان، صلح متى خطأ وال زلل
متجلية هذه املعتزلة نزعة كانت وهكذا فيها. الحق إىل الوصول العقل استطاعة ففي
وأعقدها، املشاكل أصعب ويثريون نهايته، إىل الربهان وراء يسريون أبحاثهم، كل يف
آيات تأولوا بحلها، اعتقدوا — األقل عىل — أو حلها لهم تم فإذا لحلها، ويتعرضون
ذلك، من أضعف العقل أن رأوا اآلخرون: ذلك من العكس وعىل مقتضاها. عىل القرآن
القدرة منح وأنه ذلك، من أقل أو هو بشأنه يتعلق ما بإدراك محدودة استطاعته وأن
يمنح ولم خاصة؛ محمد ونبوة العامة، والنبوة هللا، وجود عىل الربهان يدرك أن عىل
نُثر وال قالوه، ما عند ولنقف أنبياؤه، به جاء بما فلنؤمن وصفاته، هللا كنه عىل القدرة
يشء يف جادلناهم فإن يثريونها، من عىل الطرق ولنسد األنبياء، بها يأت لم مشاكل
هم: قالوا القرآن بخلق القول املعتزلة أثار فلما طريقتهم؛ وفساد خطئهم بيان ففي
يقلها لم بدعة املسألة هذه فإثارة مخلوق»، غري وال مخلوق نقول ال هللا كالم «القرآن
والخصومة، الجدال يف نتابعكم وال فيها، السري يف نتابعكم فال صحابته، وال ملسو هيلع هللا ىلص النبي

الكريم. قرآنه يف هللا قال ما هو فقط وهذا هللا، كالم القرآن قولنا: عند ونقف

األشعري. الحسن ألبي اإلسالميني مقاالت 18
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وفريق واالحرتام. التبجيل تستحق نظر وجهة له — ترى كما — الفريقني وكال
حتى فيه بالغوا وقد قديم، وأصواته بحروفه «القرآن أن رغم الحنابلة، بعض من آخر،
تقرر «قد وقالوا: املصحف»،19 عن فضًال قديمان والغالف الجلد جهًال: بعضهم قال
فيجب هللا، كالم ونكتبه ونسمعه نقرؤه ما وأن هللا، كالم الدفتني بني ما أن عىل االتفاق
هللا كالم أن عىل االتفاق تقرر وملا — هللا كالم بعينها هي والحروف الكلمات تكون أن

مخلوقة».20 غري فيه أزلية الكلمات تكون أن فيجب مخلوق غري
سقيم. ونظر ضيق عقل من صادر البطالن ظاهر قول وهو

الخالف فكان القرآن، بخلق قولهم يف املعتزلة ناهضا اللذان الفريقان هما هذان
ويقول بحدوثها، املعتزلة يقول وكلماته؛ وألفاظه حروفه أعني القرآن، حول دائًرا

املوضوع. هذا يف نتكلم ال آخرون ويقول بقدمها، الحنابلة بعض
أيام أعني القرآن، بخلق القول محنة أيام الدائرة هذه يف محصوًرا النزاع وظل

والواثق. واملعتصم املأمون
إىل النزاع موضوع ونقل ،٣٣٠ سنة نحو املتوىف األشعري الحسن أبو جاء حتى
فاإلنسان اإلنسان، يف الشأن هو كما أطالقني يطلق هللا «كالم إن فقال: أخرى، نقطة
وال بصوت ليس الذي النفس بكالم واآلخر بالصوت، أحدهما باعتبارين: متكلًما يسمى
اإلنسان من انتقلنا فإذا باأللفاظ، عنه يعرب الذي بالنفس القائم املعنى وهو حرف،
بذاته، القائم وهو النفيس املعنى اإلطالقني: بهذين يطلق تعاىل كالمه أن رأينا هللا إىل
وهذا الدالالت، باختالف يختلف وال العبارات، بتغري يتغري ال وهو القديم، األزيل وهو
أما حقيقية؛ هللا كالم عليه يطلق الذي وهو بالقدم، هللا كالم وصفنا إذا نريده الذي هو
مخلوق، حادث املعتزلة يقول كما شك بال فهو — املكتوب املقروء بمعنى — القرآن
املركب املجموع فكذا حادثة، كلمة فكل بعدها، بما بالنطق تنقيض تُقرأ كلمة كل فإن

مجاًزا. هللا» «كالم املكتوب املقروء هذا عىل ويطلق منها،
املتلو بمعنى القرآن يف املعتزلة يقوله ما بكل منهم تسليم — ترى كما — وهذا
النفيس، الكالم من األشعري ابتدعه ما هي جديدة، مسألة يف النزاع انتقل ثم املقروء،

.٧٦/٣ املواقف 19
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إذا حتى مناًال، أقرب ألنه اإلنسان يف الجدل وبدأوا أثبتوه، واألشعرية أنكروه فاملعتزلة
تعاىل. هللا يف املعاني هذه بنفس تكلموا ذلك من فرغوا

وبذات اإلنسانية بالنفس قائًما نفسيًا كالًما هناك إن واألشاعرة: األشعري قال
إخباًرا تارة خلده، يف ويدور نفسه، يف العاقل يجده أصوات، وال بحروف ليس املتكلم
وتارة ووعيد، ووعد نهي، أو بأمر نفسه مع حديثًا وتارة سمعها، أو رآها أمور عن
الكالم هذا يتحّول أحيانًا ثم كذا؛ والباطل كذا، املسألة هذه يف الحق بأن عقليًا حكًما
قال الذي وهو بالنجوى، يسمى ما هو وهذا يتحول، ال وأحيانًا لفظي، كالم إىل النفيس
سلمة أم عن الحديث ويف َلُهْم﴾؛ يُبِْدَها َوَلْم نَْفِسِه ِيف يُوُسُف َها ﴿َفأََرسَّ تعاىل: هللا فيه
به تكلمت لو باليشء نفيس ألحدث إني فقال: رجل سأله وقد هللا رسول سمعت أنها
ومن إلخ. مؤمن إال الكالم ذلك يَْلَقى ال وسلم: عليه هللا صىل فقال أجري، ألحبطت
أن العجب ومن البديهيات. وأنكر العقل، وباهت الرضورة جحد فقد املعاني هذه أنكر
النفس حديث من أبًدا يخلو ال ولكنه معنى، كل عن ذهنه يخلو أن يجوز قد اإلنسان
وربما بأشياء، نفسه وتحدثه أشياء، منامه يف يرى الحقيقة يف فإنه النوم، يف حتى

لنفسه. متابعة فيتكلم نائم، وهو لسانه يطاوعه
نسميها وربما اإلنسان، نفس عىل تطرأ التي الخواطر ننكر ال نحن املعتزلة: وقالت
ترى أال اللسان؛ بها ينطق التي للعبارات تقديرات الحقيقة يف أنها إال النفس، أحاديث
الفارسية يعرف ال ومن العرب، كالم بباله يخطر ال بالعربية كلمة يعرف ال من أن
العرب بلسان نفسه تتحدث تارة اللسانني عرف ومن الفرس، كالم بباله يخطر ال
اللفظية. للعبارات تابعة النفس أحاديث أن الحقيقة عىل فُعلم الفرس، بلسان وتارة
املتكلم، فهو عليها قدر ومن اللسان، عنها يعرب التي الحروف هو الحقيقة يف فالكالم
هو بل املعاني، كسائر عقلية حقيقة الكالم فليس األبكم؛ فهو عليها يقدر لم ومن
قوم تواطأ لو حتى والتواطؤ، واالصطالح باملواضعة تختلف ونحوها وألفاظ عبارات
فما بالعبارات.21 التفاهم يحصل كما بها التفاهم يحصل ورموز وإشارات نقرات عىل
نفسه يف وزّورها اإلنسان أدركها وإدراكات معلومات إال ليس النفس كالم الناس يسميه

ذلك. وراء يشء هناك وليس وألفاظ، بعبارات

بعدها. وما ٣٢٠ ص اإلقدام نهاية انظر 21
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كان إذا فيما (البحث من اآلن حتى واملنطق النفس علماء يثريه ما عني هو وهذا
ذلك؟ يكون حد أي فإىل كان وإذا ال؟ أو ألفاظ غري من بنفسه يقوم أن يمكن اإلدراك
االستعانة بدون التفكري املمكن من إن يقول من فمنهم مذهبني: ذلك يف ويذهبون
من رضب ألفاظ غري من التفكري وأن ممكن، غري ذلك أن إىل يذهب من ومنهم باللغة؛
بالنقد ذلك وشبَّه واحد، يشء واللغة الفكر «إن ملر»: «مُكس قال وقد الكاذب. الوهم
هو اآلخر والوجه النقد، وجهي من وجًها إال بالفكر نسميه ما ليس فقال النقود) (أحد
كلمات»).22 ولكن وصوت فكر ثَمَّ فليس يقسم؛ ال واحد يشء والنقد املسموع، الصوت
الكالم املعتزلة أنكر فلما هللا، كالم عىل ليطبقوه الكالم هذا واملعتزلة األشاعرة أثار
وهي الدينية والكتب القرآن من ونسمعه نقرؤه ما إال هللا كالم ليس قالوا النفيس
للخلق. املريدة الكالم خلق عىل القادرة هللا ذات إال وراءها يشء وال شك، وال مخلوقة
يتغري، ال قديم وهو والعلم، واإلرادة القدرة غري نفسيًا كالًما هلل إن األشاعرة: وقال

مخلوق. وهو آثارها من وأثر الصفة لهذه مظهر والقرآن
عرفت «إذ طويل: كالم بعد األشعرية) رأي عن يعرب (وهو املواقف صاحب قال
الدالة والحروف األصوات خلق وهو تعاىل، هللا كالم يف املعتزلة يقوله ما أن فاعلم هذا
نزاع وال به، نقول نحن تعاىل ذاته بغري قائمة حادثة وكونها املقصودة املعاني عىل
ينكرون فهم الصفات لسائر املغاير النفس كالم نحن نقوله وما فيه، وبينهم بيننا

إثباته».23 أو النفيس املعنى نفي النزاع كل فصار قدمه، ينفوا لم سلموه ولو ثبوته،
احتكموا حتى األمر هذا مثل يف الناس بني االختالف شدة من القارئ يعجب وقد
الخالف وجوه تحديد أن إىل هنا ننبه أن يجب لكن بيانه، سيأتي كما السيف إىل فيه
ذاك؛ إذ الناس عقول أكثر يف بيّنا يكن لم أوضحناه الذي بالشكل النزاع نقط وحرص
الناس وأخذ األفكار، وتبلبل الناس هياج غموضها زاد غامضة معان هناك كانت بل

وهما: واضحتني قضيتني هناك أن رأوا فقد — بالشدة فيها

قديم. هللا فكالم قديم؛ فهو صفة هو ما وكل له، صفة هللا كالم أن (١)
وكل الوجود، يف متعاقبة مرتبة حروف من مركب وهو هللا كالم القرآن أن (٢)
الناس أفكار شتتا القضيتان فهاتان — ومخلوق حادث فالقرآن حادث؛ كذلك هو ما

لرابوبورت. الفلسفة مبادئ 22
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غموًضا املسائل فزادوا النزاع يف العامة ودخلت شديدة، جدلية منازعات يف وأدخلتاهم
الخالف، من كثري نحسم ال رشحنا الذي بالشكل النزاع مواضع حددت ولو وشتاتًا،
العلماء وتكلم األفكار وهدأت السيف أغمد أن بعد إال العلماء إليه يصل لم هذا ولكن

وحدهم.

ذاته هلل وتوحيد له، رشيك فال هلل توحيد التوحيد: يف املعتزلة قول ملخص هو هذا
فرعوا وقد الحوادث؛ وصفات الجسمية عن له وتنزيه بحال، متعددة فليست وصفاته
نذكرها، لم أهمية منها أقل أخرى وفروًعا ذكرناها، التي الفروع كل األصل هذا عىل
ببحوثهم اإلسالمي العالم فمألوا وهكذا، غريها مسائل تستتبع يثريونها مسألة كل وكانت

القبيل. هذا من

العدل

يفخرون وكانوا املعتزلة، أصول أهم والتوحيد والعدل العدل، أصولهم من الثاني األصل
والتوحيد. العدل أهل بأنهم

يف تعمقوا — كعادتهم — املعتزلة ولكن هللا، بعدل يعتقدون جميًعا واملؤمنون
أهمها: كثرية مسائل ذلك حول وأثاروا وحدوده، العدل معنى

كان أعماله) املشاهدة اإلنسان يف (أي الشاهد يف الجور فعل من وجدنا (قالوا:
جائًرا كان عليه عاقبه ثم فعله عىل فاعًال أعان ومن ظامًلا، كان الظلم فعل ومن جائًرا،
ِبَظالٍَّم َربَُّك ﴿َوَما تعاىل: قال عنه منفيان والجور والظلم هللا، صفات من والعدل عابثًا،
َكاَن ﴿َفَما وقال: يَْظِلُموَن﴾، أَنُْفَسُهْم َكانُوا َوَلِكن َظَلْمنَاُهْم ﴿َوَما تعاىل: وقال لِّْلَعِبيِد﴾

اْليَْوَم﴾.24 ُظْلَم ﴿الَ تعاىل: وقال ِليَْظِلَمُهْم﴾، هللاُ
أهمها كثرية مسائل إىل ببحثهم ووصلوا نهايته إىل الطريق هذا يف ساروا وقد

ثالث:

لخلقه. يكون ما خري يريد هللا وأن غاية، إىل بالخلق يسري هللا أن (١)

.٩٨/٣ حزم ابن 24
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به. يأمر وال الرش يريد ال هللا وأن (٢)
واإلنسان حرة، اإلنسان إرادة وأن ًرشا، وال خريًا ال العباد أفعال يخلق لم هللا وأن (٣)

الرش. عىل معاقبًا الخري عىل مثابًا كان هذا أجل ومن أفعاله، خالق

املسائل: هذه يف نظرهم وجهة إيجاز يف اآلن ولنرشح
والفعل وغرض، لحكمة إال فعًال يفعل ال الحكيم «إن فقالوا: األوىل املسألة يف أما
تعاىل هللا تقدس وملا غريه، ينفع أو ينتفع أن إما والحكيم وعبث، سفه غرض غري من
إىل هللا يسريّه العالم أن يرون بذلك فهم غريه».25 لينفع يفعل إنما أنه تعني االنتفاع عن
النجوم فحركات عشواء؛ خبط يخبط وال سبهلال، يسري العالم وليس غرض، وإىل غاية
غرض، لتحقيق وتحدث تسري إنما الكون حوادث وكل الرباكني وثوران واألنهار، والبحار
مشهورتني، نظريتني إىل النظر هذا أداهم وقد العالم. يف من نفع هو الغرض وهذا

العقليني. والقبح الحسن ونظرية واألصلح، الصالح نظرية وهما
غاية إىل منها ويقصد معللة، أعماله كانت ملا هللا أن واألصلح، الصالح فنظرية
بأنه قال من املعتزلة ومن العباد؛ صالح إىل أفعاله يف يقصد فاهلل العباد، نفع وهي
يجب قال بل بذلك يكتف لم من ومنهم لعباده، صالح فيه ما يعمل أن هللا عىل يجب
خري إىل به يقصد أن البد رأيهم عىل هللا أعمال من عمل فكل األصلح. هو ما رعاية
لهم. األصلح هو ما إىل يقصد أن البد إنه يقولون املعتزلة وجمهور وصالحهم، العباد
عابوهم ولكن قولهم، جوهر يف ووافقوهم رأيهم املعتزلة غري من بعض رأى وقد
الذي القانون أو النظام هو هذا قالوا أنهم فلو هللا»، عىل «يجب بقولهم: تعبريهم يف
يف خالف وهذا األدب، إىل أقرب لكانوا التعبري من ذلك نحو أو عمله يف إليه هللا يقصد
أفعال أن يرون قوم الرأي هذا يف يخالفهم كان الذي الكبري الفريق إنما فقط؛ التعبري
وقد الغاية. هو العمل عىل هلل الباعث ليس أن بذلك يعنون بغرض، معالة ليست هللا
خريًا العالم يكون كان رشور، من العالم يف بما املعتزلة نظر وجهة عىل بعضهم اعرتض
ورياسة ماًال قوًما وأعطى آخرين، وأعطاها قوًما، األموال منع «فقد تحدث، لم لو منه
وضجروا فملوا أقواًما وأمرض صالحني، والخمول القلة مع وكانوا وهلكوا، فبطروا
والشياطني، إبليس خلق يف صالح وأي شاكرين، صحتهم يف وكانوا بالكفر ونطقوا
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أمور ويل من رسيًعا أمات تعاىل وجدناه ثم الناس؟؟ إضالل عىل القوة وإعطائهم
يف مصلحة فأي الخوارج، وبغاة والحجاج زياًدا عليهم ووىلّ والعدل، بالحق املسلمني
ألحد رشور من العالم يف ما آخر إىل املسلمني؟ لسائر أو وقطري والحجاج لزياد هذا
مع ومجادالت كثرية، أمثلة ذلك عىل ولهم املصلحة؛ من فيها ما تفسري يمكن وال لها،
ولم الحق؟ ويميت الظلم، ويثري والنسل، الحرث يفسد من خلق فلم طويلة، املعتزلة
آخره.26 إىل للخلق؟» أصلح ذلك فهل ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وأمات القيامة، يوم إىل إبليس أنظر
بعضها، عن وعجزوا االعرتاضات هذه بعض عن يجيبوا أن املعتزلة استطاع وقد
عقولنا تبلغ ولم هللا، بأغراض اإلحاطة ندع لم فإنا بنظريتنا، يرض عجزنا ليس وقالوا

غرض. وكل علة كل ندرك أن بها نستطيع ما السعة من بعد
اإلنسان؛ عىل هللا قياس يف أخطأوا املعتزلة أن اآلخرين قول فخالصة حال كل عىل
اإلنسان كان وكلما الغايات، يف يتفاوتون الناس وأن لغاية، إال يفعل ال اإلنسان أن فرأوا
أن البد فاهلل الغاية، هذه إىل ألعماله توجيًها أصح وكان غاية، أصح كان وأحكم أعدل
عىل أو بصحيح ليس القياس هذا أن وفاتهم إليها؛ أعماله يوجه وأن غاية، له تكون
كما غاية له كانت ولو الحكم؛ هذا من يمكننا ما هللا عن نعلم فلسنا بالزم، ليس األقل
لها تخضع التي الغايات هي أفعاله من غايته بأن القول عىل نجرؤ فكيف يقولون

اإلنساني؟ التفسري بهذا أعماله من غاياته نفرس ثم عقولنا،
وأن حكيم، عادل هللا أن قرروا ملا فإنهم والقبح، الحسن يف املعتزلة نظرية أما
الطبيعي من كان الغاية، هذه إىل للوصول أعماله يف العدل يتبع وأنه لغاية، أعماله
ذاتيان، األعمال يف والقبح الحسن أن فرأوا األعمال، يف والقبح الحسن مسألة يثريوا أن
الكذب هللا عىل نجوز ال هذا أجل ومن ذاتي، حسن فيه والصدق ذاتي، قبح فيه فالكذب
ذاتي؛ حسن من الصدق يف ملا الصدق يقول أن البد إنه ونقول قبح، من الكذب يف ملا
جعلتها صفة نفسها فيها وكرم وشجاعة وصدق عدل من الحسنة األعمال فجميع
ظلم من القبيحة األعمال وجميع رأيناها، إذا بالحسن عليها نحكم وجعلتنا حسنة،
— بالقبح عليها نحكم وجعلتنا قبيحة جعلتها صفة ذاتها فيها وبخل وجبن وكذب
حسن من األشياء يف ما ذلك يف يتبع إنما أشياء، عن ونهيه بأشياء بأمره والرشع

ص للشهرستاني اإلقدام نهاية ويف بعدها، وما ١٦٦/٣ حزم ابن يف منها وأكثر األمثلة هذه تجد 26

بعدها. وما ٤٠٣
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عن ونهيه حسن، من فيها ملا هو إنما واألموال األنفس عىل باملحافظة فأمره وقبح،
عن وينهى والرسقة، بالقتل فيأمر يعكس أن ومحال قبح، من فيهما ملا والرسقة القتل
— الذاتيني والقبح للحسن فيهما تابع هو بل ونهيه، أمره يف مستقًال ليس ألنه األمانة،
أشياء ويستقبح حسن، من ذاتها األشياء يف ما إلدراكه أشياء يستحسن العقل وكذلك
عنها مخرب لألشياء وتقبيحه تحسينه يف فالرشع قبح؛ من ذاتها األشياء يف ما إلدراكه
الحسن يدرك قد العقل أن األمر يف ما وكل — منشئ ال لها مدرك والعقل لها، مثبت ال
النافع، الصدق وحسن الغريق، إنقاذ كحسن نظر، إعمال غري من أي بالرضورة، والقبح
الكذب وقبح الضار، الصدق كحسن النظر، إعمال بعد يدركه وقد النعمة؛ كفران وقبح

النافع.
أهمها: بأدلة النظرية هذه عىل واستدلوا

ويلزم بالعقل، وتتجادل العقل، إىل تتحاكم كانت الرشائع ورود قبل الناس أن (١)
من األشياء يف ما إىل إال ذلك يف يرجعون وليسوا العقل، عليه يدل بما خصومه الفريق
وتخليص الغرقى، إنقاذ يستحسنون الرشائع قبل العقالء ونرى ذاتيني، وقبح حسن
األديان أنكر من ويستقبح يستحسن إنه بل والعدوان، الظلم ويستقبحون الهلكى،

والرشائع.
الدعوة، استطاعوا وما الرسل ألفحمت ذاتيان، وقبح حسن األشياء يف يكن لم لو (٢)
إىل وما واملعجزة الرسل إرسال إمكان ومنها بعقولهم، األشياء إىل النظر يطلبون ألنهم
توقف غري من نفسه من العقل يدركها ذاتها يف حسنة األشياء هذه تكن لم فلو ذلك،
وال بالرشع، إال ونبوتكم معجزاتكم يف النظر علينا يجب ال هؤالء لقال الرشع عىل

فيفحمون. ومعجزاتكم نبوتكم يف بنظرنا إال الرشع يستقر
أمكن ملا الرشع، عمل من هي بل وقبح، حسن ذاتها األفعال يف يكن لم لو (٣)
األحكام، تعليل ستحال وال نص، فيها يرد لم التي املسائل يف عقولهم يعملوا أن الفقهاء

األفعال. صفات مبناه كله التعليل ألن وألنه؛ بلم القول ولبطل

تبلغه لم إذا أو — الرشائع ورود قبل مكلف اإلنسان أن الرأي هذا عىل املعتزلة ورتب
األخالق، بمكارم ومكلف املنعم، بشكر مكلف فهو العقل؛ عليه يدل بما — الرسل دعوة

ذلك. يف رشع إليه يصل لم ولو
بالثناء الرشع ورد ما الحسن أن فريون النظرية، هذه غري يرون خصومهم وكان
ويوجب ويذم، يمدح الرشع وليس فاعله؛ بذم الرشع ورد ما والقبيح فاعله، عىل
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الرشع ألمر تابعان والقبح الحسن بل ذاتيني، وقبح حسن من اليشء يف ملا تبًعا وينهى،
لذاته، قبيح وال لذاته، حسن يشء وال مخرب، ال مثبت ونهيه أمره يف فالرشع ونهيه،
قبيًحا. والصدق حسنًا الكذب لكان الصدق، عن ونهى بالكذب فأمر الشارع عكس ولو
عىل يتوقفا ولم يتخلفا، لم ذاتيني كانا لو والقبح الحسن أن أهمها أدلة ذلك عىل ولهم
فيه توافرت إذا قبيًحا يكون قد القتل أن نرى ونحن يتخلف؛ ال بالذات ما فإن رشوط،
يستوجب ما املقتول من يصدر لم إذا قبيح فهو مواضع، يف حسنًا يكون وقد رشوط،
ونرى األحوال؛ إىل باإلضافة يتبدل لم ذاتيًا كان ولو قصاًصا، كان إذا حسن وهو القتل،
أشياء ترشع نفسها والرشائع آخر، يف حسنًا يكون وال زمن يف حسنًا يكون قد اليشء
بتغري الرشائع تتغري لم ذاتيان وقبح حسن هناك كان فلو آلخرين، غريها وترشع لقوم،

والناس. واملكان الزمان
مواضعات أو سابقة لرشائع تبًعا ويستقبحون يستحسنون الناس إن هؤالء: وقال
بأخالق يتخلق أن غري من العقل، كامل الفطرة تام إنسان خلق «فلو ذلك، نحو أو
عليه عرض ثم معلم، من تعّلم وال الرشع، تربية تربى وال األبوين، بآداب ويتأدب قوم،
األول يف يتوقف لم … قبيح الكذب أن والثاني الواحد، من أكرب االثنني أن أحدهما أمران:
الناس، عادات إال يبق «فلم مواضعات. أمر األمر أن عىل يدل مما الثاني» يف وتوقف
األسامي، تلك أمثال ننكر ال ونحن حسنًا، ينفعهم وما قبيًحا، يرضهم ما تسمية من
وإضافة، وإضافة ومكان، ومكان وزمان، وزمان قوم، دون قوم بعادة تختلف أنها عىل
ذبح قوم يستحسن فربما الذات؛ يف له حقيقة ال واإلضافات النسب بتلك يختلف وما
وربما حسنًا، ومكان وزمان قوم إىل بالنسبة يكون وربما قوم، ويستقبحه حيوان،
الثناء لطلب العدوان ويستقبحون الغرقى، إنقاذ يستحسنون «والعقالء قبيًحا»، يكون
الشخص أن ونتوهم ذلك، تطبيق صعوبة املسائل بعض يف يظهر وقد الذم».27 وخوف
الحق، وجه لنا يتجىل النظر بتدقيق ولكن لذاته، القبيح ويتجنب لذاته، الحسن يفعل

النفسية.28 األسباب من ذلك نحو أو املعاني، الرتباط أو للثناء طلبًا يفعله إنما وأنه
خالف ال فقالوا: وأضبط، أدق شكًال تتخذ النزاع نقطة رأينا الزمان تقدم وملا
اليشء يف ما بهما ويراد تطلقان قد والقبح الحسن كلمتي أن يف املعتزلة وبني بيننا

الشهرستاني. اإلقدام نهاية انظر 27
بعدها. وما ٥٥/١ للغزايل املستصفي هذا يف انظر 28
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أن يف ننازع ال جميًعا ونحن قبيح، والجهل حسن العلم يقال: كأن ونقص، كمال من
ال وما الغرض يالئم ما عىل والقبح الحسن كلمتا تطلق وقد العقل؛ يدركها األمور هذه
أخرى بعبارة أو الغرض وافق فما واملفسدة؛ باملصلحة املعنى عن يعربون وقد يالئمه،
وهذا فقبيح؛ مفسدة فيه كان ما أو الغرض يوافق لم وما فحسن، مصلحة فيه كانت ما
آلخرين قبيًحا لقوم حسنًا يكون فقد إضافيًا، كان وإن بالعقل، إدراكه يف نزاع ال أيًضا
أو والثواب، املدح يستحق فاعلها بأن األعمال عىل الحكم يف النزاع إنما — املعنى بهذا
نحكم أن فنستطيع بالعقل، أيًضا يدرك مما هذا إن يقولون: فاملعتزلة والعقاب. الذم
األعمال بعض وعىل وثوابًا، مدًحا يستحق فاعلها أن بمعنى بالحسن، األعمال بعض عىل
بالرشع.29 إال يدرك ال هذا إن يقولون ومخالفوهم وعقابًا، ذًما فاعلها فيستحق بالقبح،
بني بالخالف يذكرنا الذاتيني والقبح الحسن يف وغريهم املعتزلة بني والخالف
ورش وخري جمال من األشياء قيم «هل القيم»: «نظرية يسمى فيما الحديثني الفالسفة
من هي أم عقولنا؟ عن مستقل وجود لها هل أي األشياء، يف عينية صفات وباطل وحق
ووظيفة العقل، عن مستقًال وجوًدا للقيم إن تقول الفالسفة من فطائفة العقل؟ وضع
قائمة معان مجرد القيم إن تقول وطائفة يثبتها؛ وال يتبينها فالعقل إدراكها، هو العقل
أو غرض فيها ولهم قيمة، نظرهم يف لها كانت إذا األشياء الناس بها يصف بالعقل

إلخ. الغاية»30 هذه توجد حيث إال توجد وال غاية،
أنا فيها املعتزلة نظر فوجهة بالكائنات، هللا إرادة عالقة أعني — اإلرادة مسألة أما
ظالم؛ الظلم ومريد عادل، العدل ومريد رشير، الرش ومريد خري، الخري مريد أن نرى
مرادين والرش الخري لكان ورش خري من العالم يف ما بكل تتعلق هللا إرادة كانت فلو
فهو هللا، عىل محال وذلك والظلم، والعدل والرشية بالخريية موصوًفا املريد فيكون هلل،

لِّْلِعبَاِد﴾. ُظْلًما يُِريُد هللاُ ﴿َوَما يقول:
أال ًرشا كان وما يكون، أن خريًا األعمال من كان ما أراد هللا إن قالوا: فقد وإذًا
هللا إن أخرى: وبعبارة يكرهه. وال يريده ال تعاىل فهو ًرشا وال خريًا يكن لم وما يكون،
وأن والزكاة، بالصالة نأتي أن منا يريد فهو يكون، أن الطاعات من به أمر ملا مريد

بعدها. وما ١٤٦/٣ املواقف انظر 29
عفيفي. العال أبو الدكتور ترجمه الذي وولف أ. لألستاذ واملعارصين» املحدثني «فلسفة انظر 30
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أما والعصيان؛ والفسوق الكفر يريد فال املعايص، منا يريد وال برسله، ونؤمن هللا نوحد
يكرهها. وال يريدها فال املباحات

ملا مريد غري كان، ما لجميع مريد هللا أن املسألة هذه يف يرون خصومهم وكان
الكافرين كفر إن يقولون فاملعتزلة يكن. لم يشأ لم وما كان هللا شاء فما يكن، لم

أرادهما. يقولون وخصومهم هللا، يردها لم العاصني وعصيان
عن نهاه ما العايص، ومعايص الكافر، لكفر مريًدا كان لو هللا بأن املعتزلة يستدل
باإليمان يأمره ثم يكفر أن لهب أبي من هللا يريد أن يتصور وكيف والعصيان، الكفر
علًوا ذلك عن هللا تعاىل سفيًها، لكان الخلق من أحد هذا فعل ولو الكفر، عن وينهاه
ولكان عقوبة، استحقا ما هلل مرادين العايص وعصيان الكافر كفر كان ولو كبريًا؛
ال أنه عىل تدل كثرية آيات من القرآن يف ما إىل هذا — قالوا — إلرادته طاعة عملهما
آبَاُؤنَا َوالَ ْكنَا أَْرشَ َما هللاُ َشاءَ َلْو ُكوا أَْرشَ الَِّذيَن ﴿َسيَُقوُل تعاىل: قال عنه، نهى ما يريد
اْلبَاِلَغُة ُة اْلُحجَّ َِّ ِ َ ﴿ُقْل تعاىل: وقال َقبِْلِهم﴾، ِمن الَِّذِيَن َكذََّب َكذَِلَك ءٍ َيشْ ِمن َحرَّْمنَا َوالَ
تعاىل: وقال لِّْلِعبَاِد﴾، ُظْلًما يُِريُد هللاُ ﴿َوَما تعاىل: وقال أَْجَمِعنَي﴾، َلَهَداُكْم َشاءَ َفَلْو

.﴾ اْلُعْرسِ ِبُكُم يُِريُد َوالَ اْليُْرسِ ِبُكُم هللاُ ﴿يُِريُد
حصوله، تريد إرادة إىل محتاج ورش خري من الكون يف ما كل أن خصومهم وحجة

مرادة. فهي واقعة، موجودة حوادث واملعايص والكفر والرش مراد، حادث فكل
قاس فلما والقبح، الحسن وتصور العدل تصور إىل راجع الخالف أن والظاهر
الحسن من إليه ذهبوا ما إىل وذهبوا العدل، تعرف يف الشاهد عىل الغائب املعتزلة
خصومهم كان وملا رشحنا. الذي املذهب هذا اإلرادة يف يذهبوا أن رضوريًا كان والقبح،
وغرض، لغاية موجهة هللا أعمال بأن يعرتفوا ولم الشاهد، عىل الغائب بقياس يعرتفوا لم
أعمال من يوصف ما عني هو والقبح بالحسن أعمالنا من يوصف ما بأن يعرتفوا ولم

هللا. إرادة شمول وهو اآلخر الجانب رجحوا بذلك، هللا
جانب من تحلها أن حاولت عويصة مشكلة أمام كانت فرقة كل أن والواقع
يشاء فكيف يحدث ما لكل شاملة ومشيئته هللا إرادة إن قلنا فإذا جانب؛ من فتعقدت

يريد؟ ال ما ملكه يف يقع فكيف الخري إىل إال تتوجه ال إرادته إن قلنا وإذا الرش؟
العالقة يف أخرى وبعبارة تعاىل؛ قدرته يف الخالف هللا، إرادة يف الخالف هذا ومثل
وهذه للعبد؟ مخلوقة هي أو هلل، مخلوقة العباد أعمال هل العباد: وأعمال هللا قدرة بني
العباد أفعال إن يقولون املعتزلة فأكثر األفعال. بخلق عادة تُعنون التي املسألة هي
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أن قدرتهم ففي املحض؛ وباختيارهم هللا، عمل من ال هم عملهم ومن لهم. مخلوقة
اإلنسان به يشعر ما ذلك ودليل وقدرته، هللا إلرادة دخل غري من يرتكوها وأن يفعلوا
وحركة يده يحرك أن أراد من كحركة واالضطرارية االختيارية الحركة بني التفرقة من
من مرادة االختيارية فالحركة منها؛ والساقط منارة إىل الصاعد بني وكالفرق املرتعش،
لم لو وثانيًا — فيها له دخل فال االضطرارية الحركة بخالف له، مقدورة اإلنسان
يفعل وأال يفعل أن عىل قادًرا يكن لم لو إذ التكليف، لبطل أفعاله خالق اإلنسان يكن
والثواب والذم للمدح محل هناك كان وملا تفعل، وال افعل له يقال أن عقًال صح ما
مذهبهم عىل استدلوا كما فائدة؛ املصلح وإصالح النبي لنبوة كان ما بل والعقاب،
﴿َفَويٌْل تعاىل: كقوله الناس، إىل الفعل تضيف آيات فهناك القرآن؛ آيات من بكثري
َما ُ يَُغريِّ الَ هللاَ ﴿إِنَّ هللا﴾، ِعنِْد ِمْن َهذَا يَُقولُوَن ثُمَّ ِبأَيِْديِهْم اْلِكتَاَب يَْكتُبُوَن لِّلَِّذيَن
عىل املؤمن تمدح وآيات ِبِه﴾. يُْجَز ُسوءً يَْعَمْل ﴿َمن ِبأَنُْفِسِهْم﴾، َما ُوا يَُغريِّ َحتَّى ِبَقْوٍم
﴿َهْل َكَسبَْت﴾، ِبَما نَْفٍس ُكلُّ تُْجَزى ﴿اْليَوَم كقوله: الكفر، عىل الكافر وتذم اإليمان،
من املخلوقني كأفعال ليست هللا أفعال أن عىل تدل وآيات اإلِْحَساُن﴾. إِالَّ اإلِْحَساِن َجَزاءُ
َكِثريًا﴾. اْخِتالًَفا ِفيِه َلَوَجُدوا ِهللا َغرْيِ ِعنِْد ِمْن َكاَن ﴿َوَلْو كقوله: واالختالف، التفاوت
إِذْ يُْؤِمنُوا أَن النَّاَس َمنََع ﴿َوَما كقوله: والعصيان، الكفر عىل وتوبيخ إنكار فيها وآيات
ُمْعِرِضنَي﴾. التَّذِْكَرِة َعِن َلُهْم ﴿َفَما يُْؤِمنُوَن﴾، الَ َلُهْم ﴿َفَما اآلية﴾، … اْلُهَدى َجاءَُهُم
بها أمر وآيات َفْليَْكُفْر﴾. َشاءَ َوَمن َفْليُْؤِمن َشاءَ ﴿َفَمن للعبد: املشيئة فيها أثبت وآيات
حكى وآيات رَّبُِّكْم﴾. ن مِّ َمْغِفَرٍة إِىلَ ﴿َوَساِرُعوا فواتها: قبل الطاعة إىل باإلرساع العباد
َصاِلًحا﴾، أَْعِمُل َلَعيلِّ اْرِجُعوِن َربِّ ﴿َقاَل واملعصية: الكفر عىل القيامة يوم التحرس فيها

اْلُمْحِسِننَي﴾.31 ِمَن َفأَُكوَن َكرًَّة ِيل أَنَّ َلْو اْلَعذَاَب تََرى ِحنَي تَُقوَل ﴿أَْو
ويغضب فعل، عما يرىض ال إذًا فهو الناس أعمال خلق هللا كان إن ثالثًا: وقالوا

دبر. ما ويكره خلق، مما
املحصن؛ الجرب إىل يذهب كان من خصومهم فأشد مختلفون، خصوم لهم وكان
تأثري الناس لقدرة وليس وحدها، تعاىل هللا بقدرة واقعة الناس أفعال أن ويرون
وهو مطلًقا، جربًا مجرب فهو يديه، عىل هللا يجريه ملا محًال إال اإلنسان وليس فيها،

بعدها. وما ١٤٢ ص للرازي املتقدمني أفكار محصل انظر 31
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ال أن وحقيقته مختار أنه اإلنسان فمظهر املظهر، يف إال يختلفان ال سواء والجماد
فالن فرضب مجاًزا، اإلنسان إىل األفعال وتنسب وحقيقة، مظهًرا مجربًا والجماد اختيار،
وطلعت الحجر، وتحرك الشجرة، أثمرت يقال كما مجازات، كلها وأحسن وأساء وكتب
جرب، والتكليف جرب، األفعال أن كما جرب، والعقاب والثواب السحاب. وأمطر الشمس،
ألفعاله موجًدا كان إن اإلنسان إن قالوا: كثرية؛ أدلة قولهم عىل — كذلك — ولهم
ويكون واختياره، هللا مشيئة عىل تجري ال أفعال هناك تكون أن وجب لها وخالًقا
﴿هللاُ تعاىل: قوله مثل من ذلك عىل داًال القرآن يف ورد ما إىل هذا هللا؛ غري خالق هناك
َضيًِّقا َصْدَرُه يَْجَعْل يُِضلَُّه أَن يُِرْد ﴿َوَمن ُقلُوِبهْم﴾، َعَىل هللاُ ﴿َختََم ءٍ﴾، َيشْ ُكلِّ َخاِلُق

إلخ. تَْعَملُوَن﴾ َوَما َخَلَقُكْم ﴿َوهللاُ َحَرًجا﴾،
اإلرادة، وبحرية واالختيار، بالجرب سميت املشاكل، مشكلة هي هذه أن والواقع
قبل اليونانيون الفالسفة فأثارها وحديثًا قديًما الفالسفة فيها وحار والقدر، وبالقضاء
كان وبعضهم كاألبيقوريني، االختيار يف حرة اإلرادة أن يرى بعضهم وكان املعتزلة،

كالرواقيني. تتعداه أن يمكنها ال طريق يف السري عىل مجبورة أنها يرى
رأسهم وعىل الجربيون فقال املسألة، هذه أثاروا البحث دور وجاء اإلسالم جاء وملا
أفعاله، خلق عىل قدرة وال حرة إرادة له وليست مجبور، اإلنسان إن صفوان»: بن «جهم
عىل األعمال هللا يخلق وإنما األمواج، يدي بني كالخشبة أو الريح مهب يف كالريشة وهو
أن استطاعته ويف يعمل، ما تخلق وقدرته حرة، اإلنسان إرادة إن املعتزلة: وقالت يديه،

يختار. ما يفعل وهو يفعل، وأال يفعل
وظواهر متباينة، العقلية األدلة أن املسلمني بني االختالف هذا إىل دعا والذي

مختلفة. النصوص
ويثيب وينهى؛ ويأمر إليه، ويدعوهم بالعمل الناس يطالب هللا أن نرى ناحية فمن
و ووعد والعقوبات، الحدود ووضع نهى، بما اإلتيان عىل ويعاقب أمر، ما فعل عىل
العمل، مجال لكم أفسحت وقد كفرتم، ولَِم عصيتم ولَِم تعديتم ِلَم العصاة وساءل أوعد،
بعد يعقل فكيف بذلك، الكتاب نصوص ملئت ثم الحجة! وأبنُت الرسل، لكم وأرسلت
وملا للطلب، معنى كان ملا قدرة له تكن لم ولو أصًال، اإلنسان لقدرة أثر ال إنه نقول أن
املعرتض اعرتاض ولحق باملجال، تكليًفا التكليف ولكان والعقاب، للثواب معنى كان

عقابًا. أو لوًما يستحق حتى فعل ما يفعل لم بأنه
وأنها هللا قدرة تحديد عليه ترتب أعماله خالق العبد إن قلنا إذا أخرى، ناحية ومن
الواحد واليشء العالم، هذا يف ما إيجاد يف تعاىل هلل رشيك العبد وأن يشء، كل تشمل لم
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لإلنسان شأن فال خلقته التي هي هللا قدرة كانت فإن قدرتان، عليه تتعاون أن يمكن ال
أن يمكن وال هللا، لقدرة فيه شأن فال خلقته التي هي اإلنسان قدرة كانت وإن فيه،
إىل هذا — له بعض ال الواحد اليشء ألن العبد، بقدرة وبعضه هللا بقدرة بعضه يكون

وقدرته. هللا إرادة شمول عىل الدالة الكثرية القرآنية النصوص
النصوص وتأولوا عنه، الدفاع وقف ووقفوا، األول، الجانب رجحوا املعتزلة ففريق
ما ذلك إىل وألجأهم شاًقا، ومجهوًدا كثريًا عناء ذلك يف وبذلوا مخالفته، ظاهرها التي
إذ اآلخر، الجانب رجحوا الجربية وفريق بينا. كما هللا عند العدل معنى من تصوروه
العبد، قدرة عىل الدالة اآليات وتأولوا وقدرته، هللا إرادة من يحدوا أن لديهم شنيًعا كان
العدل يف لتصورنا خاضعة ليست إنها والعقاب. والثواب التكليف مسألة يف وقالوا
عما يسأل ال إذ هللا، عىل ال الناس عىل تطبق كلمات ونحوهما والظلم فالعدل والظلم،

يسألون. وهم يفعل
أبو هؤالء ومن وسًطا، سبيًال يسلكوا أن فأرادوا وهؤالء، هؤالء أدلة بني قوم وحار
«االقرتان بأنه أتباعه بعض فرسه وقد «الَكسب». سماه ما فاخرتع األشعري؛ الحسن
بخلق العادة أجرى تعاىل فاهلل والفعل، اإلنسان) قدرة (أي املحدثة القدرة بني العادي

الكسب». هو االقرتان فهذا وإرادته، العبد بقدرة ال وإرادته العبد قدرة عند الفعل
التعبري يف جديد شكل فهو يؤخر، وال املوضوع يف يقدم ال — ترى كما — وهو
سماه الذي هذا أن ينكر ولم املقدور، يف تؤثر ال الحادثة القدرة أن يرى فهو الجرب، عن
خلق هللا إن آخرون: وقال بالجرب؟ القول والنتيجة الدوران هذا فلم هللا؛ خلق من كسبًا
عليها، أقدرهم أنه باعتباره هللا إىل تضاف العباد فأعمال األمور؛ بها يرصف قدرة للعبد
الحرة بالقدرة ألعماله املرصف هو أنه باعتبار العبد إىل وتضاف فيهم، القدرة وخلق
التعبري يف الخالف مع املعتزلة، قول إىل الحقيقة يف رجوع وهذا فيه. هللا خلقها التي

فقط.
االختيار. وفرقة الجرب فرقة غري: ال فرقتني بني الواقع يف فنحن

مبني كله العالم إن فقالوا: آخر، نحًوا املسلمني من املفكرين بعض نحا وقد
فذلك أرادت ما أرادت فإذا ألسباب، خاضعة اإلنسان وإرادة ومسببات، أسباب عىل
اشتهاه جائع وهو شهيًا طعاًما إنسان رأى فإذا أيًضا؛ فألسباب ترده لم وإذا ألسباب،
نعمله الذي فالعمل منه. وهرب كرهه ويؤذيه يؤمله شيئًا رأى وإذا اختيار؛ غري من
تجري الخارجية األسباب هذه كانت وملا منا، وإرادة خارجية أسباب أمرين: نتيجة
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معلولة الداخلية إرادتنا وكانت أبًدا، تختل ال منضود، وترتيب محدود، نظام عىل
يف الذي املحدود «والنظام محدود، نظام عىل جارية كذلك إرادتنا كانت األسباب، لهذه

عباده». عىل هللا كتبه الذي والقدر القضاء هو والداخلية الخارجية األسباب
إىل نظرنا وإذا مجبور، اإلنسان إن قلنا الخارجية األسباب إىل نظرنا نحن فإذا
هذا قرر وقد املختلفة، اآليات بني الجمع يمكن وبهذا مختار؛ فاإلنسان وحدها اإلرادة

األدلة».32 «مناهج كتابه يف رشد ابن الفيلسوف الرأي
الفلسفي. بالجرب قول أمره حقيقة يف القول وهذا

وتأولوا مظاهرها، بأجىل وقدرته اإلنسان إرادة حرية املعتزلة قرر حال كل عىل
هللاُ ﴿َختََم مثل: والطبع الختم من ورد ما فتأولوا ذلك، خالف عىل الواردة اآليات
ذكره ما ذلك من مختلفة؛ بتأويالت ِبُكْفِرِهْم﴾ َعَليَْها هللاُ َطبََع و﴿بَْل ُقلُوِبهْم﴾ َعَىل
ملا ولكن الحقيقة، يف طبع وال ختم فال التمثيل، أو االستعارة قبيل من أنه الزمخرشي
واستكبارهم، إعراضهم قبل من ضمائرهم إىل يخلص وال قلوبهم، إىل ينفذ ال الحق كان
ال قلوبهم أن يف حالتهم أن أو الطبع، أو بالختم منها مستوثق كأنها قلوبهم جعل
عليه، وطبع قلبه عىل ختم من حالة تشبه أجله من وُخلقوا به كلفوا فيما بها ينتفعون
ختًما والعي اللسان يف الحبسة جعله وقد املازنيني، بعض بقول ذلك عىل واستشهدوا

فقال: عليه

ب��َق��اِدِر ال��ك��الِم َع��َل��ي ف��ل��يْ��َس َخ��تْ��ًم��ا «ُع��ذَاف��ٍر» ِل��َس��اِن َع��َل��ي اإلل��ُه َخ��تَ��م
نَ��اِق��ِر ِل��َص��ْق��ٍر تُ��َح��رَُّك��ُه َل��ح��ًم��ا ِل��س��انَ��ُه ِخ��ْل��َت ال��ن��ط��َق أراَد وإذا

كاليشء تمكنها فرط يف الصفة هذه أن عىل لينبه هللا إىل والطبع الختم أسند وقد
ونحوها.33 أَِكنًَّة﴾ ْم ُقلُوِبِهِ َعَىل ﴿َوَجَعْلنَا آية ذلك ومثل إلخ. العريض غري الخلقي

متفرعة كثرية مسائل وخصومهم املعتزلة عند األفعال َخلق مسألة أثارت وقد
التولُّد: مسألة ذلك فمن عنها؛

الرأي ما التساؤل: ذلك استوجب له مخلوقة اإلنسان أفعال أن املعتزلة قرر فلما
فالرضب آخر إنسان رضب فإذا خلقه؟ من كذلك أهي عمله؟ عن تتولد التي األعمال يف

بعدها. وما ١٠٧ ص 32

.١٨/١ الكشاف انظر 33
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من املتولد وهو املرضوب يحسه الذي األلم يف القول ما ولكن الضارب، خلق من الشك
يف القول فما املرمي، فقتل سهًما اإلنسان رمى وإذا خلقه؟ من كذلك أهو الرضب؟
وسكر نشا أضفنا فإذا املتولدات؛ كل يف تساءلوا وهكذا الرامي؟ خلق من أهو القتل؟
خروج وهل خلقنا؟ من ولونه الفالوذج طعم فهل فالوذج، ذلك من تولد وأنضجناهما
وكرس أبصارنا، فتحنا إذا الحيس واإلدراك الدفعة، عند الحجر وذهاب الذبح عند الروح
يسمونها ما هي هذه خلقنا؟ من ذلك، ونحو جربت، إذا وصحتها السقوط، عند الرجل

التولد). (مسألة
ما كل بغداد: معتزلة رئيس امُلْعتَمر» بن «بُرش رأسهم وعىل املعتزلة من قوم فقال
وإدراك فعيل، فإدراكه اليشء فأدرك إنسان عني فتحُت فإذا لنا، مخلوق فعلنا من تولد
— مثًال — املأكوالت من يصنع ما لون أيًضا فعله ومن اإلنسان؛ فعل الحواس جميع

إلخ. والشهوة والزمان والصحة واللذة األلم فعله ومن ورائحتها، طعومها
تولد ما كل إن فقال: املتولِّدات بني املعتزلة شيوخ أحد العالف الُهذيل أبو وفّرق
الرضب، عن الحادث فاأللم فال؛ ال وما فعله، من فهو كيفيته يعلم مما فعله من
فعله؛ من ذلك ونحو أسفل إىل رماه إذا وسفًال أعىل، إىل رماه إذا صعًدا الحجر وذهاب
والجوع والشجاعة والجبن واليبوسة والرطوبة والربودة والحرارة والطعوم األلوان أما

هللا. فعل من فكلها والشبع
من فليس بحركة ليس فما الحركة، إال يفعل ال اإلنسان أن يرى النَّظَّام وكان
فذلك يده حرك فإذا فال؛ غريه يف فأما نفسه، يف إال الحركة اإلنسان يفعل وال صنعه،
من ليس الحجر فتحرك تحت، إىل أو فوق إىل الحجر فتحرك حجًرا رمى إذا وأما فعله،
دفعه إذا يتحرك أن الحجر طبع هللا أن بمعنى هللا، فعل من هو وإنما اإلنسان، فعل
وكذبه، وصدقه وجهله، وعلمه وكرهه وحبه وصيامه، اإلنسان فصالة وهكذا؛ دافع
سكون فمعنى حركة، السكون ألن فعله، كذلك سكونه بل أفعاله، فكلها حركاته، كلها
والطعوم فاأللوان ذلك وعىل وقتني؛ فيه تحرك أي وقتني، فيه كائن أنه املكان يف اإلنسان

حركات. ليست ألنها فعله من ليست واللذائذ واآلالم واألراييح
التولد إىل النظر يف اختالفهم وعىل — ذكرها يطول التوليد يف أقوال هؤالء ولغري
منِّي، بسبب يكون الذي الفعل هو املتولد الفعل بعضهم: فقال تعريفه؛ يف اختلفوا
يمكنني أن من فخرج سببه أوجبت الذي الفعل «هو يقول: وبعضهم غريي؛ يف ويحل
له، واإلرادة إليه، القصد دون الخطأ عىل وقوعه يتهيأ فعل كل بعضهم: وقال تركه».

731



اإلسالم ضحى

وعزم تجديد إىل منه جزء كل ويحتاج بقصد، إال يتهيأ ال فعل وكل «متولد»، فهو
األقوال. آخر إىل التولد حد عن خارج فهو له، وإرادة إليه، وقصد

عن اليشء بعد إذا — مثًال — فقالوا أخرى، مسائل التولد يف قولهم من وتولد
وعرضه بطفل آخر فأمسك سهًما أحد رمى فلو أوًال؛ األول السبب إىل يعزى فهل السبب،
كما الطفل؟ ممسك أم السهم، مطلق أإىل الفعل؟ ينسب من فإىل أصابه، حتى للسهم
وهل معه؟ موجود أو املسبب، قبل موجود السبب هل باملتسبب: السبب عالقته يف بحثوا
وجدت إذا هل بالفعل: اإلرادة عالقة مسألة ذلك أثار كما أوًال؛ للمسبب موجب السبب

حكيناه. لو القصد عن بنا يخرج مما إلخ، حتًما،34 بالفعل يتبعها اإلرادة
ميتافيزيقية مباحث تكن لم منه تّولد وما التولد حول املباحث هذه أن ويظهر
يف نراهم فإنا واألخالقية القانونية املسئولية يف بحث أيًضا منها يراد كان بل بحتة،
إذا وماذا املقتول؛ وعمل القاتل عمل هو وما وتحديده، القتل يف يبحثون املسألة هذه
يف كالمهم كان وإن إلخ. القتل فعله من يتولد لم ولكن القتل، يسبب ما القاتل فعل
واإليمان التولد، يف قولهم مقتىض من أن كما القليل؛ إال منه إلينا يصل لم املسئولية
كالتكليف مسبباتها، لحصول باألسباب مكلف اإلنسان وأن باملسببات، األسباب بارتباط
ن مِّ اْستََطْعتُم ا مَّ َلُهْم وا ﴿َوأَِعدُّ تعاىل: قال كما العدو، لدفع والحصون املعاقل ببناء
املياه لضبط القناطر وكبناء املغريين؛ صد عنه ينتج منه، البد سبب ذلك ألن ُقوٍَّة﴾
كلف الشارع رأينا وقد قالوا: الجرائم. تكثر ال حتى الحدود وكإقامة الري؛ وتنظيم
بها، كلفنا ما قدرتنا يف األفعال هذه أن ولوال باملسببة، مربوطة األسباب أن فلوال بها،

إلخ. أجلها من والذم للمدح محل هناك كان وملا

املنزلتني بني واملنزلة والوعيد، الوعد

الشديد لالرتباط مًعا جمعناهما وقد املعتزلة، أصول من والرابع الثالث األصالن وهما
بينهما.

كما اإللهي للعدل وتصورهم لإليمان، تصورهم عىل ينبني ذلك يف املعتزلة وقول
الذي النحو عىل تحقيقه، إىل يرمي لغرض سائر العالم أن يف قولهم وعىل رشحوه،

عنهم. حكيناه

بعدها. ما ١٢٨/٣ واملواقف بعدها، وما ٤٠٤ لألشعري اإلسالميني مقاالت انظر 34
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هو بل وحده، القلبي واالعتقاد التصديق هو ليس اإليمان املعتزلة أكثر فعند
أن غري من هللا رسول محمد وأن هللا، إال إله ال بأن صدق فمن الواجبات؛ أداء كذلك
وعمل باللسان، وإقرار بالقلب، معرفة «فاإليمان مؤمنًا، يكن لم الواجبة األعمال يؤدي
ازداد خريًا اإلنسان ازداد وكلما إيمان، نفًال أو كان فرًضا عمل كل وأن بالجوارح؛

إيمانه».35 نقص عىص وكلما إيمانًا،
إِيَمانَُكْم﴾ ِليُِضيَع هللاُ َكاَن ﴿َوَما تعاىل: قوله منها كثرية، بأدلة ذلك عىل واستدلوا
الناس بعض توهم وقد القبلة، تحويل بعد نزلت اآلية ألن املقدس، بيت إىل صالتكم أي
عمل؛ وهي إيمانًا الصالة فسمى ضاعت، قد املقدس بيت إىل صلوها التي الصالة أن
وهو الزاني يزني «ال وسلم: عليه هللا صىل قوله مثل من الحديث يف ورد ما ذلك ومن

إلخ. له» أمانة ال ملن إيمان «ال ومثل مؤمن»،
من فمنهم التحديد، هذا لإليمان تحديدهم يف كثريون معارضون لهم كان وقد
بالقلب التصديق أنه إىل ذهب من ومنهم فقط؛ بالقلب املعرفة هو اإليمان أن رأى
حجج فيه يذكرون الكالم كتب من كبريًا حيًزا املوضوع هذا وشغل باللسان. واإلقرار
أو اإليمان يزيد هل يف اختالفهم اإليمان تصور يف اختالفهم عىل وانبنى املختلفة، الفرق

إلخ. ينقص؟ وال يزيد ال أو ينقص،
قالوا: التعريف هذا لإليمان تعريفهم فبعد املعتزلة، رأي حكاية هنا يهمنا والذي
تعريف يف واختلفوا كبائر، وإىل صغائر إىل تنقسم الناس يرتكبها التي املعايص إن
يأت لم ما والصغرية الوعيد، فيها أتى ما الكبرية أن أقوالهم وأشهر والكبرية؛ الصغرية
تساوي الصغائر من مجموعة تكون أن يصح هل يف أبحاث بعد ولهم الوعيد، فيها
إن قالوا ثم ذلك. ونحو الكبائر؟ يرتكب لم ملن الصغائر تغتفر وهل ال؟ أو كبرية
حكمه، يف جوره أو بخلقه، هللا شبه فمن الكفر؛ حد إىل كربه من يصل بعضها الكبائر
مرتكبها يسمى الكبائر وهذه منزلة، منها أقل كبائر وهناك كفر. فقد خربه يف كّذبه أو
كافًرا: وال مؤمنًا ليس فالفاسق إيمان؛ وال كفر ال املنزلتني، بني منزلة والفسق فاسًقا،

املنزلتني. بني منزلته يف هو بل
فقال: التعبري يف بعضهم وغال حتًما، ربًطا باألعمال والعقاب الثواب ربطوا ثم
ولم مات إذا الكبرية فصاحب الكبرية؛ مرتكب ويعاقب املطيع يثبت أن هللا عىل «يجب

املعتزلة. حكاه فيما ١٨٨/٣ حزم ابن 35
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يعاقب لم فلو به، وأخرب الكبائر عىل بالعقاب أوعد ألنه عنه، هللا يعفو أن يجوز ال يتب
لتحقيق وضعت عنها، والنهي واملعايص بها، واألمر الطاعات وألن وعيده يف الخلف لزم
أصلهم معنى هو وهذا العقاب، فاستوجب الغايات بهذه أخل فقد يطع لم فمن غايات،
الطاعات عىل الثواب أن بذلك يعنون والوعيد، بالوعد بالقول وعنونوه وضعوه الذي

به». تعاىل هللا التزم حتى قانون املعايص عىل والعقاب
برسله وآمن هللا بوحدانية صدق ولو النار يف مخلد الكبرية مرتكب إن قالوا: كما
ِفيَها ُهْم النَّاِر أَْصَحاُب َفأُوَلِئَك َخِطيئَتُُه ِبِه َوأََحاَطْت َسيِّئًَة َكَسَب َمن ﴿بََىل تعاىل: لقوله
ِفيَها﴾ َخاِلًدا نَاًرا يُْدِخْلُه ُحُدوَدُه َويَتََعدَّ َوَرُسوَلُه هللاَ يَْعِص ﴿َوَمن وقوله: َخاِلُدوَن﴾،

إلخ.
هللا تعاىل نقص الوعد ُخلُف به، وعد فضل هللا ثواب أن يرون مخالفوهم وكان
من الكبرية ومرتكبو نقص، الوعيد ُخْلف يف وليس عنه، العفو وله عدل والعقاب عنه؛
يَْعَمْل َوَمن يََرُه، َخرْيًا ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل ﴿َفَمن تعاىل: لقوله النار، يف يخلدون ال املؤمنني
كبريته، وهو وًرشا إيمانه، وهو خريًا عمل قد الكبرية ومرتكب يََرُه﴾؛ ا َرشٍّ ذَرٍَّة ِمثَْقاَل

إيمانه. عىل يثاب ثم كبريته، عىل فيعاقب
كثري فتشدد تحبطها؟ هل الطاعة من املعصية موقف مسألة أثار هذا يف والبحث
وبعضهم الطاعات، جميع تحبط الواحدة الكبرية أن إىل ذهبوا حتى ذلك يف املعتزلة من
طاعاته زادت ومن أحبطتها، طاعاته عىل معاصيه زادت فمن املعادلة، إىل يذهب

زالته. عقاب أحبطت

املنكر عن والنهي باملعروف األمر

يَْدُعوَن ٌة أُمَّ نُْكْم مِّ ﴿َوْلتَُكن تعاىل: بقوله عمًال عامة املسلمون فيه يشرتك األصل وهذا
من ولكن اْلُمْفِلُحوَن﴾. ُهُم َوأُوَلِئَك اْلُمنَْكِر َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف َويَأُْمُروَن اْلَخرْيِ إِىلَ
باملعروف األمر مدى يف مختلفون واملسلمون نؤرخه الذي العرص هذا إىل الصحابة عهد
عليه، قدر إن واللسان القلب فيه يكفي الوجوب هذا رأى من فمنهم املنكر، عن والنهي
سعد الرأي هذا يرى وكان السيف. أو باليد القوة استعمال إىل ذلك يف يلجأ أن يصح وال
تراهم هذا أجل ومن مسلمة، بن ومحمد عمر، وابن زيد، بن وأسامة وقاص، أبي بن
يف وتبعهم هذا، مبدئهم عىل سريًا ومعاوية، عيلّ مع القتال يف يشرتكوا ولم اعتزلوا قد

حنبل. بن أحمد رأسهم وعىل املحدثني أكثر هذا
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لم إذا واجب املنكر عن والنهي باملعروف األمر يف السيوف سّل أن غريهم ويرى
أدى فإن نرصته، عليه وجبت جانب يف الحق اعتقد فمن بذلك، إال املنكر دفع يمكن
عيلّ سار املبدأ هذا وعىل فالسيف. وإال ذلك كفى الغرض هذا تحقيق إىل واللسان اللني
أيًضا املبدأ هذا وعىل معه، قاتل ومن ومعاوية معها، قاتل ومن وعائشة معه، قاتل ومن
كفى، إن بالقلب املنكر عن والنهي باملعروف األمر يرون فهم والخوارج، املعتزلة جرى
لقوله اليد، تكف لم إن وبالسيف يغنيا، لم إذا وباليد القلب، يكف لم إن وباللسان
َعَىل إِْحَداُهَما بََغْت َفِإن بَيْنَُهَما َفأَْصِلُحوا اْقتَتَلُوا اْلُمْؤِمِننَي ِمَن َطاِئَفتَاِن ﴿َوإِن تعاىل:
باملعروف «لتأمرن الحديث ويف ِهللا﴾، أَْمِر إِىلَ تَِفيءَ َحتَّى تَبِْغي الَِّتي َفَقاِتلُوا األُْخَرى
رشح يف الفرق كتب تتوسع ولم عنده». من بعذاب هللا ليعمنَّكم أو املنكر عن ولتنهون
هو بالسياسة مساسه ولعل األوىل، األربعة األصول يف توسعت كما للمعتزلة األصل هذا
ومن ظلمت، إذا الحكومة من الناس موقف يحدد األصل فهذا ذلك، من منعهم الذي
يف املعتزلة نظر وجهة يبني ما أوضح كان وربما حدوده. تعدى إذا الوايل أو الخليفة
وملخص ٌة﴾ أُمَّ نُْكْم مِّ ﴿َوْلتَُكن تعاىل: قوله تفسري عند الزمخرشي ذكره ما األصل هذا
يصلح ال ألنه الكفايات، فروض من املنكر عن والنهي باملعروف األمر هذا «إن قال: ما
يبارشه، وكيف إقامته يف األمر يرتب كيف وعِلم املنكر، عن ونهى املعروف علم من إال له
يف ويلني اللني، موضع يف يغلظ وقد بمنكر، وأمر معروف عن نهى ربما الجاهل فإن
عبث عليه اإلنكار من عىل أو تماديًا إال إنكاره يزيد ال من عىل وينكر الغلظة، موضع
«آمرهم قال: الناس؟ خري من املنرب: عىل وهو سئل أنه هللا رسول عن روي وقد …
األمر الجهاد أفضل عيلّ: وعن وأوصلهم». هلل، وأتقاهم املنكر، عن وأنهاهم باملعروف
واألمر … له هللا غضب هلل وغضب الفاسقني َشنيء ومن املنكر، عن والنهي باملعروف
عن النهي وأما فندب. ندبًا كان وإن فواجب، واجبًا كان إن به، للمأمور تابع باملعروف
أن الوجوب ورشط بالقبح؛ التصافه واجب تركه املنكر جميع ألن كله، فواجب املنكر
آالته، بإعداد الخمر لرشب تهيأ قد الشارب يرى أن نحو املعصية، وقوع ظنه عىل يغلب
فإن بالسهل، إنكاره يف ويبتدئ — عظيمة مرضة لحقته أنكر إن أنه ظنه عىل يغلب وأال
ثم بَيْنَُهَما﴾ ﴿َفأَْصِلُحوا تعاىل: قال املنكر. كف الغرض ألن الصعب، إىل ترقى ينفع لم
فهناك برشائطه.. واختص منه تمكن مسلم كل ويبارشه تَبِْغي﴾. الَِّتي ﴿َفَقاِتلُوا قال:
تارًكا غريه رأى فمن إنسان؛ كل عنها النهي يتوىل وهذه املعروفة، الظاهرة القبائح
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فإنما قتال إىل يحتاج ما وأما إنسان. لكل قبحه معلوم ألنه اإلنكار عليه وجب للصالة
ُعدتها.36 ومعهم بالسياسة أعلم ألنهم وخلفائه كاإلمام القتال استطاعته يف من به يقوم
أننا عندنا الغالب وكان جماعة كنا إذا قالوا املعتزلة «أن اإلسالميني مقاالت ويف
باالنقياد الناس وأخذنا وأزلناه، السلطان فقتلنا ونهضنا لإلمام، عقدنا مخالفينا نكفي
وأوجبوا قتلناهم. وإال القدر يف قولنا ويف التوحيد، هو الذي قولنا يف دخلوا فإن لقولنا؛
عليه».37 وقدروا ذلك أمكنهم إذا والقدرة اإلمكان عىل السلطان عىل الخروج الناس عىل
عىل سلطانًا لهم وجعل الدولة، يف فعاًال موقًفا للمعتزلة جعل الذي هو املبدأ وهذا
يقول — املعتزلة شيخ — ُعبيد بن عمرو — مثًال — فرتى ذلك، لهم يتاح يوم الناس
قد — الشباب وإفساد واإللحاد بالزندقة يتهم وكان — العوجاء أبي بن الكريم لعبد
خرجت فإن دينك، يف وتدخله وتستزله فتفسده أحداثنا من بالحدث تخلو أنك بلغني
واصل ونرى نفسك».38 عىل فيه آتي مقاًما فيك قمت وإال البرصة) (يزيد مرصنا من
بشار إلحاد عىل يشهد ما له ثبت ملا بالبرصة، — أيًضا املعتزلة شيخ — عطاء بن
يقتله؛ من معاذ بأبي املكَّنى املشنف لهذا أما امللحد، األعمى لهذا «أما فيقول: يخطب
جوف يف بطنه يبعج من إليه لدسست الغالية سجايا من سجية الغيلة أن لوال وهللا أما
من نُفي حتى به الهتف عىل عبيد بن وعمرو واصل وتعاون حفله.39 يف أو منزله
يرتكه فلم البرصة، إىل بشار رجع ١٣١ سنة واصل مات فلما حران؛ إىل فذهب البرصة،
،١٤٣ سنة عمرو مات أن إىل البالد يف ينتقل وظل ثانية، نفي حتى عبيد بن عمرو

بها. وأقام البرصة إىل فعاد
لبشار: األنصاري صفوان يقول ذلك ويف

.١٣٤/١ الكشاف انظر 36
.٤٦٦/٢ اإلسالميني مقاالت 37

.٢٤/٣ أغاني 38

.٣٤/٣ أغاني 39
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وال��نُّ��ْج��ِد ال��تَّ��ه��ائ��ِم ف��ي ش��ري��ًدا وك��ن��َت واِص��ٍل ب��ع��ِد م��ن األم��ص��ار إل��ى رج��ع��َت

ولعل املنكر، عن والنهي باملعروف باألمر عملهم من ناحية تمثل ناحية هذه
من اعتقدوا ما مظاهر من آخر مظهر ومحنته القرآن خلق يف القوية العنيفة الحركة

سيأتي. كما املنكر عن والنهي باملعروف األمر
عن والنهي باملعروف األمر يف السيف استعمال (باب الباب هذا يف الخوارج وكان
كان ولهذا بالسيف، نفذوه يشء يف الحق اعتقدوا فمتى وأعنف، وأقىس أشد املنكر)
التي للرشوط حائز غري يرونه ألنهم الخليفة، عىل وخروج حروب سلسلة تاريخهم
ال عني، فرض ذلك يرون وكأنهم يرسمونه، الذي املنهج عىل سائر وغري يشرتطونها،
حتم دين القتال أن يرون وكأنهم املعتزلة، عن الزمخرشي يحكي كما كفاية، فرض
الغاية إىل يوصل القتال هذا هل يف العقل يحكموا ولم منكًرا، رأى متى فرد كل عىل
ثم يفعل، أن يجب الخوارج نظر يف فالواجب املعتزلة، فعل كما يوصل ال أو املنشودة
الدولة وصدر األموي العهد طوال املبدأ لهذا مخلصني وظلوا تكون، ما النتيجة لتكن

أبيدوا. حتى العباسية

املعتزلة ألصول وتحليل نقد

وصفاته هللا يف الفلسفي الشامل القول هذا املعتزلة قبل يشهد لم اإلسالمي التاريخ لعل
للعقل أطلقوا فقد املعتزلة؛ يف شهده كما النقلية، والحجج العقلية، الرباهني مع وأفعاله،
يبحث أن الحق له فجعلوا أحد، أي يحدوه أن غري من املسائل جميع يف البحث يف العنان
الحق له معينة دائرة له فليس ، وجلَّ دق وفيما واإلنسان، هللا ويف األرض، ويف السماء يف
يعلم أن مكنته ويف ليعلم، العقل ُخلق بل ذلك، حق له ليس ودائرة فيها، يسبح أن
الطبيعة وراء فيما أبحاثهم كانت بل املادة، وراء ما أو الطبيعة وراء ما حتى يشء كل

عقيدة. ودعاة دينيون، مصلحون أنهم بحكم الطبيعية أبحاثهم من وأعمق أوسع
تعاىل: قوله فطبقوا والرفعة، السمّو غاية يف نظرة هللا توحيد يف نظرتهم كانت وقد
من الوضعية األنظار وحاربوا تفصيل، خري وفصلوه تطبيق، أبدع ءٌ﴾ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس
ودم، ولحم وعينان، ويدان وجه له جسًما، تعاىل هللا جعلوا الذين املجسمة أنظار مثل
كاأليدي، ال ويد كالوجوه، ال وجه وله كاألجسام، ال جسم أنه أعقلهم قاله ما وغاية
وأنه عليه، يستوي عرًشا له وأن باألبصار يرى وأنه الفوقية، هي جهة له بأن وقالوا
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عىل وسموا املعتزلة فأتى الجسمية. عىل ينطبق مما قالوا ما آخر إىل بيده، آدم خلق
تفسريًا تفسريها يف فساروا املادية، عن هللا تجريد القرآن روح من وفهموا األنظار، هذه
كان فإذا منطقيًا؛ تسلسًال عقائدهم وسلسلوا املبدأ، هذا يخالف ما وأولوا واسًعا، دقيًقا
ذلك ألن عينان، وال وجه وال يدان له فليس مادة، من مركبًا وال مادة، ليس تعاىل هللا
كان وإذا مادة، لكان وإال أجزاء، من مركَّبًا ُكال ليس تعاىل وهللا كل، من جزء عىل يدل
وما مادة، هو ما ترى أن إال قدرتها يف وليس خلقت، التي عيوننا تدركه فليست كذلك
الكالم يخلق وإنما جسًما، لكان وإال وأصوات، بلسان تعاىل كالمه وليس وجهة؛ يف هو
إىل تسلم نقطة كل كانت وهكذا — القرآن ذلك ومن األشياء، سائر يخلق كما واألصوات
أنهم إىل اطمأنوا متى كانت، مهما النتائج من خوف غري من فيها فيسريون تليها، التي
شجاعة يف إليه يرشد ما يقررون جريئون، العقلية الناحية من فهم العقل؛ يسايرون
يخالفه، ما ويؤولون العقيل، الربهان منها يوافق ما يسّلمون النقل أمام وهم وإقدام
إن صحته عدم ليقرر الحديث عىل الحكم وهو املتشابهة، اآليات بني الحكم هو فالعقل

التأويل. ويحتمل العقل يوافق لم
أن فرأوا والعقوبة، املثوبة مشكلة أمام وقفوا فقد هللا، عدل إىل نظرهم كان كذلك
وأن نفسه، أعمال خلق وأنه اإلنسان، يف اإلرادة حرية بتقرير إال معنى له يكون ال ذلك
مثوبته كانت بإرادته، وترك بإرادته فعل فإذا يفعل، وأال اليشء يفعل أن إمكانه يف
نحو عىل العمل إىل ويضطره اإلنسان يخلق هللا كان إن أما عادلة؛ معقولة عقوبته أو
ذاك ويثيب هذا يعاقب ثم العصيان إىل والعايص الطاعة، إىل املطيع فيضطر خاص،
الغائب قياس يف أفرطوا أنهم فيهم الضعف نقطة ولعل يشء. يف العدالة من فليس
العالم؛ هذا لقوانني تعاىل هللا وإخضاع اإلنسان، عىل هللا قياس يف أعني الشاهد، عىل
وفاتهم دنيوي، نظام هو وكما اإلنسان يتصوره كما بالعدل — مثًال — هللا ألزموا فقد
وأن الزمان، بتغري تصوره يتغري نسبي معنى — الدنيا يف حتى — العدل معنى أن
إىل الدنيا عالم من انتقلنا إذا فكيف اآلن، ظلًما يعد الوسطى القرون يف عدًال كان ما
أن نرى إنا واألصلح. والصالح والقبح الحسن يف قولهم يف الشأن وكذلك هللا، عالم
فمن حكمه؛ تغري نظره اتسع فإذا حكًما، األشياء عىل حكم نظره ضاق إذا اإلنسان
أو أمه إىل نظرته اتسعت ملن بالنسبة خطأ أحكامه بعض كانت أرسته إىل فقط نظر
يف ينظر قد العاملني رب تعاىل وهللا عاملنا، إىل ننظر أعمالنا يف ونحن عامة؛ اإلنسان إىل
العدل لتصور هللا نُخضع فكيف نعلم، ال وما منها نعلم ما العالم، جميع إىل أعماله
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غري أو هللا عني هي هللا صفات أن يف قولهم وكذلك هذا. عاملنا يف نحن نتصوره الذي
فرضوا وقد معدوم؛ الشبه ولكن الشاهد عىل الغائب قياس عىل مبنية براهينهم كل هللا،
لكل الزمة قوانني ونحوها واملسببية والسببية واملكانية والزمانية والغريية العينية أن
قليًال تسامحنا وإن إنسانية قوانني فهي محض، خطأ — نظري يف — وهذا موجود،
ال أو عاملنا غري عىل تنطبق بأنها القول نستطيع ولسنا هذا، عاملنا قوانني إنها قلنا
جرأة وهللا، لإلنسان شاملة قوانني أنها اعتقاد عىل هللا عىل حكمان فإصدار — تنطبق
وحدهم، املعتزلة عيب هذا وليس طوره. يعدو وال قدره يعرف الذي العقل يرتضيها ال

كذلك. الكالم علماء من بعدهم أتى من عيب هو بل
فعل برد أشبه ألنه منه، البد مسلًكا املعتزلة مسلك كان حال كل عىل ولكن
يقر ال من أمام فيه وبالغوا العقل سلطان قرروا لقد زمنهم. يف العقائد بعض لحالة
وما به، عملنا واضًحا محكًما كان فما النص، عند نقف يقول بل بسلطان، للعقل
أمام فيها وغلوا اإلرادة بحرية املعتزلة وقال هللا. إىل علمه تركنا غامًضا متشابًها كان
اليم. يف كالخشبة أو الريح، مهب يف كالريشة جعلوه حتى إرادته، اإلنسان سلبوا قوم
الغلو من خري فيهما والعلو اإلرادة وحرية العقل بسلطان القول يف الخطأ أن وعندي
سلطان أعني — األمرين هذين يف املعتزلة تعاليم سادت لو أنه رأيي ويف أضدادهما، يف
موقف للمسلمني لكان اليوم، إىل املعتزلة عهد من املسلمني بني — اإلرادة وحرية العقل
بهم وقعد الجرب، وشلهم التسليم أعجزهم وقد الحايل، موقفهم غري التاريخ يف آخر

التواكل.
من يفرض الخري فليس والرش؛ الخري معرفة يف العقل بسلطان املعتزلة قال لقد
الذي هو باليشء هللا أمر ليس أخرى وبعبارة كذلك. الرش وال األشياء، عىل فرًضا هللا
ذاته، يف خري ألنه باليشء يأمر هللا بل ًرشا، يجعله الذي هو عنه نهيه وال خريًا، يجعله
تجعلها وصفات خريًا، تجعلها صفات األشياء طبيعة ويف ذاته، يف رش ألنه عنه وينهى
املبدأ هذا ويف — والرش الخري ملعرفة الطبائع هذه يتعرف أن العقل وسع ويف ًرشا،
أن يستطيع فاملرشع النصوص، عند والوقوف الجمود من للعقل تحرير شك غري من
حرامه، من حالله ويقرر الرش، من فيه الخري ليدرك نص فيه يرد لم فيما عقله يعمل
أصل هناك يكن لم ولو البحث، إمكانه يف بل القياس، عىل مقصوًرا ذلك يف األمر وليس
يقيسه أنه فقل شئت وإن اليشء. طبيعة وليعرف رشه، من خريه ليزن عليه يقيس
كان إذا فاملعتزيل يرتك، أن يجب أو يعمل أن يجب بأنه عليه يحكم ثم العدالة بمقياس
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األسباب من كان الحنفية يف االعتزال فشو لعّل بل حرية؛ أكثر املبدأ هذا جعله فقهيًا
والتقبيح بالتحسني القول فإن مذهبهم، يف الرأي استعمال إىل يركنون جعلتهم التي
«الغيث كتابه يف فدي» و«الصَّ الحكم. يف العقل واستعمال الرأي حرية عىل يحل العقليني
والغالب أشاعرة، الشافعية يف والغالب معتزلة، الحنفية يف الغالب «إن يقول: املسجم»

حشوية».40 الحنابلة يف والغالب جربية)، يعني (لعله قدريَّة املالكية يف
والنواهي، األوامر حدود عند يقف أال يستطيع فكذلك أخالقيًا، املعتزيل كان وإن
األخالق تقرير يف ويجتهد ونحوهما، والبيئة الزمان بمقياس والرذائل الفضائل يزن بل

الفقه. يف صاحبه يجتهد كما
يف حر فالعقل القدر؛ سلطان من وتحررهما وإرادته اإلنسان عقل بسلطان وقالوا
أجل ومن سابقة، إرادة نقيدها لم التنفيذ يف حرة واإلرادة سابق، قدر يقيده لم التفكري
فقد وإذا مسئوًال، كان حًرا كان إذا فهو تبعته، وتعينت اإلنسان مسئولية تحددت هذا

والجماد. والحيوان بل واملجنون، كالصغري وكان تبعته، زالت حريته
ألزم العدل قوانني عىل سائران والعالم هللا إن فقالوا: هذه التفكري دائرة ووسعوا
مطيًعا، يعذب فليس نفسه، عىل كتبها أخرى بعبارة أو بها، هو والتزم اإلنسان بها هللا
اتفق حسبما والنار الجنة يدخل وليس العدل، بقوانني تقيد ألنه عاصيًا، يثيب وليس
ليس تعاىل فاهلل العدل؛ قوانني وفق يفعل أن نفسه عىل كتب قد بل الرغبة، ملجرد وال

العدل. نفسه عىل وأوجب قانون، عىل السري التزم حاكم ولكنه مستبًدا، حاكًما
عىل اعتمادهم من أكثر باملعقول للقرآن تفسريهم للعقل تمجيدهم مظاهر ومن
وفعل والعدل، اإلرادة، وحرية املطلق، التنزيه من أسسهم عىل تفسريهم وبنوا املنقول،
العقل بذلك فحكموا التعارض، ظاهرها التي لآليات أسًسا ووضعهم ذلك؛ ونحو األصلح
الصحابة عن النقل بمجرد يكتفون قبلهم من كان وقد املتشابهات، بني الفيصل ليكون
القول وجرهم — هللا إىل العلم وفوضوا سكتوا املتشابهات إىل جاءوا فإذا والتابعني؛
وكان ومذهبهم، تتفق ال وأخبار أسسهم، تناقض أحاديث إنكار إىل هذا العقل بسلطان

املحدثني. وبني بينهم الخصومة أثارت التي األسباب أحد هذا
إىل الدين نقلوا قد العقل سلطان وراء هذا سريهم يف أنهم عليهم أخذ وربما
عليه يقترص أن صح إذا النهج وهذا املنطقية، والرباهني العقلية القضايا من مجموعة
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أكثر حيًا شعوًرا يتطلب الدين ألن الدين، يف عليه يقترص أن يصح فال الفلسفة يف
الهندسية كالنظريات وال الرياضية كاملسائل ليس فالدين منطقية؛ قواعد يتطلب مما
يدعو شعوًرا يتطلب ذلك من أكثر الدين بل الغناء. كل ذلك ويف حلها، العقل من تتطلب
عليه جرى الذي وهو — املعتزلة ونظام التقوى. عىل تبعث إيمان وحرارة العمل، إىل
يف وقرص العقل، تقدير يف غال الروح، ضعيف التفكري جيد نظام — بعدهم املتكلمون
عىل فهو الصوفية؛ بمنهج — مثًال — وازنته أنت إذا لك ذلك يتجىل العاطفة. قيمة
اإلنسان يقف الدين يف العقيل والنظام منطق. وال وعاطفة شعور املعتزلة، من العكس
املعتزلة بها قال التي الخمسة فاألسس إيجابيًا، منه أكثر سلبيًا موقًفا — العادة يف —
الناس مع ملوقفه وتحديد تعاىل هلل تنزيه هي بل عمًال، تتطلب ال األوىل األربعة منها
األمر وهو الخامس املبدأ إال اإليجابي العمل يتطلب وليس عىص، ومن منهم أطاع من
إنسانًا بصفته عمًال اإلنسان من يتطلب ليس نفسه وهذا املنكر، عن والنهي باملعروف

الغري. أعمال عىل اإلرشاف من نوع هو وإنما متدينًا،
باملعروف) األمر (مبدأ املبدأ هذا ننقد أن أمكننا النقطة هذه إىل وصلنا وإذا
عىل وساروا بالسيف، ولو ينكرون ما وإنكار يعتقدون ما تنفيذ يرون فهم عندهم،
أخطر من وهذا بالقتل. الزندقة اعتقدوا من بعض تهديدهم من روينا كما فعًال ذلك
للفرد فيجعل العامة، الحرية ويهدد حكومة، داخل حكومة األمة يف يجعل ألنه املبادئ
أن أفهم وكنت والعقيدة. الرأي يف مخالفه ضد ليستعمله السيف يحمل أن سلطانًا
عىل سارت فإذا لها، مراقبني الحكومة عىل مرشفني منهم الرأي أولوا يكون أن يقرروا
لتنتصف العادلة الحكومة عليه استعدوا منكًرا أحد من رأوا ا وإذ أيدوها، القويم املنهج
قدرتهم يف كان إذا عليها وثاروا أعمالها استنكروا عادلة الحكومة تكن لم وإذا منه،
فرد كل يجعل ثم بقائها، وصحة برشعيتها ويعرتفوا الحكومة يقروا أن أما الثورة.
إىل يدعو فمسلك بالسيف، ولو املنكر عن وينهى باملعروف فيأمر حكومة، نفسه من

واالضطراب. الفوىض
يجوز ال أنه وهو عادًال، مبدأ فقرر الخطر بهذا شعر املعتزلة بعض أن ويظهر
معها ظنهم عىل يغلب ما واملنعة القوة من لهم لجماعة إال الجائر اإلمام عىل الخروج
إنفاذ يتوىل وال عادل، إمام مع إال الخروج يصح وال الجور، وإزالة للنهوض تكفي أنها
يجوز ال العادل، اإلمام يأمره من أو العادل، اإلمام إال والقود السارق يد وقطع األحكام

ذلك. غري
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أجمع يشء بني املنكر عن والنهي باملعروف األمر يف يفرقوا لم أخرى، ناحية ومن
بوحدة كاالعتقاد فيه مختلف يشء وبني ذلك، ونحو والزنا والقتل كالرسقة إنكاره عىل
ويقرروا بينهما، يفرقوا أن يجب فكان القرآن؛ وخلق بالعدل والقول وصفات، ذاتًا هللا
مقصوًرا املنكر عن والنهي فيها باملعروف األمر يكون أن يجب فيها املختلف األشياء أن
دولتهم أيام يف املعتزلة أن نرى ولكنا بالحسنى. فيها الرأي إىل والدعوة املناظرة عىل
مع واشرتكوا األوىل، الدرجة يف العقائد يف فيها املختلف املسائل وجعلوا األمر عكسوا
عكس وهو الثانية، املنزلة يف األوىل املسائل وجعلوا بالسيف، رأيهم فرض يف الحكومة
ترتك أن يجب كان اإلسالم حدود داخل العقائد يف االختالف فمسألة الطبيعي؛ للوضع
الدولة يقيموا أن أما خطأ. عىل وغريهم صواب عىل أنهم فيها اعتقدوا ولو حرة،
موضوع كلها البالد ويجعلوا عداه، أمر كل عىل القرآن بخلق القول ويقدموا ويقعدوها

املنكر. عن والنهي باملعروف األمر تطبيق يف وخطل لألمور تقدير فسوء محاكمة،
الذي السالح بنفس املعتزلة عاملوا دولتهم يوم خصومهم أن ذلك أثر من كان وقد
عليهم وطبقوا كتبهم، وصادروا ورشدوهم عليهم فضيقوا سلطانهم، أيام استعملوه

املفكك. املضطرب املعنى بهذا املنكر عن والنهي باملعروف األمر مبدأ
مستواه ورفع العقل ترقية يف فضل من للمعتزلة كان ما ننكر فلسنا كان، ما وأيًا
بعدهم أتى ملن الطريق شقوا الذين األولني السابقني كانوا وأنهم اإلسالمية، اململكة يف
وأنهم سينا؛ وابن والفارابي كالكندي املسلمني وفالسفة الصفا»، «إخوان أمثال من

الدين. مسائل يبحث أن يف العقل سلطان وقرر الدين، فلسف من أول كانوا

يتفقوا لم وإن اإلسالمي، التاريخ أحداث ويف اإلمامة يف سياسية آراء ذلك بعد وللمعتزلة
آرائهم يف بينهم فيما اختلفوا وإن — وهم السابقة؛ الخمسة األصول عىل اتفاقهم عليها
موضع ووضعها املسائل، وترشيح الرأي، حرية من مسحة جميًعا قولهم فعىل —
موضع والتابعني الصحابة وضعوا أنهم عىل واضحة داللة يدل ما كالمهم ويف النقد؛
ذلك من يتحرجوا ولم يذم، وما يمدح ما منهم ويصدر ويصيبون، يخطئون الناس،
بل مهاجمتها. يستباح ال دائرة يف التابعني وكبار الصحابة فوضعوا غريهم؛ تحرج كما
ولو بعًضا، بعضهم ويلعن بل بعًضا، بعضهم ينقد أنفسهم الصحابة رأينا «إنا قالوا:
حال من ذلك لعلمت لعن وال نقد فيها يصح ال التي باملنزلة نفسها عند الصحابة كانت
ومن وعائشة والزبري طلحة وهذا دهرنا، أهل عوام من بمحلهم أعرف ألنهم نفسها،
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العاص بن وعمرو معاوية وهذا عيل؛ عن يمسكوا أن يروا لم جانبهم ويف معهم كان
طعن أنه من عمر عن روي وكالذي بالسيف، أصحابه ورضب رضبه دون يقرصوا لم
العاص بن عمرو وّخون بفسقه، وحكم الوليد بن خالد وشتم هريرة، أبي رواية يف
سلم من الصحابة يف يكون أن وقل واقتطاعه، الفيء مال رسقة إىل ونسبهما ومعاوية
التابعون «وكان قالوا: التاريخ». رواه ما ذلك أمثال من كثري إىل يده، أو لسانه من
اتخذهم وإنما القول، هذا منهم العصاة يف ويقولون املسلك، هذا بالصحابة يسلكون
من عليهم، ما وعليهم للناس ما لهم الناس، من قوم والصحابة ذلك. بعد أربابًا العامة
إال فضل كبري غريهم عىل لهم وليس حمدناه، منهم أحسن ومن ذممناه، منهم أساء
غريهم، ذنوب من أفحش ذنوبهم كانت ربما بل غري، ال ومعارصته الرسول بمشاهدة

أعذر».41 ألننا أخف فمعاصينا واملعجزات األعالم شاهدوا ألنهم
«ينفذ إمام من للمسلمني البد أنه اإلسالمية الفرق كأكثر املعتزلة أكثر يرى
جيوشهم، ويعبئ حوزتهم، ويحرس بيضتهم، ويحفظ حدودهم، ويقيم أحكامهم،
القضاة ب ويُنصِّ الظالم، من وينتصف املظلوم، وينصف وصدقاتهم، غنائمهم ويقسم
املعتزلة من خالف وقد طرف»؛ كل إىل والدعاة القراء ويبعث ناحية، كل يف والوالة
اإلمامة «أن الخوارج بعض رأى كما فرأيا الفوطي، وهشام األصم، بكر أبو ذلك يف
عىل مبنية هي بل اللوم، استحقت عنه األمة امتنعت لو وجوبًا الرشع يف واجبة غري
واحد كل واشتغل والتقوى، الرب عىل وتنارصوا وتعاونوا تعادلوا فإن الناس، معامالت

اإلمام».42 عن استغنوا بواجبه، املكلفني من
بعضهم فاشرتطها قريش، من اإلمام يكون أن اشرتاط يف بينهم املعتزلة واختلفت
لو إذا متواتًرا، يكن لم قريش» من «األئمة حديث إن وقالوا: منهم، قوم يشرتطها ولم
إمامة يحوز كان عمر إن بل الخالفة، يف املهاجرين مشاركة األنصار ادعت ملا تواتر
من «رصار» وبالغ لوليته»، حيا — حذيفة موىل — سالم كان «لو قال: فقد املوىل،
أوىل واملوىل بها، أوىل فاألعجمي واألعجمي القريش يف الحال استوى «إذا فقال: املعتزلة

عن ٤٥٤/٤ البالغة لنهج رشحه يف الحديد أبي ابن نقلها املوضوع هذا يف طويلة رسالة بعض هذا 41

املعتزلة. تالميذ والزيدية الزيدية، بعض
.٤٨١ ص اإلقدام نهاية الشهرستاني، 42
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كان تحميه عصبية له تكن لم إن الخليفة أن يرى كان ولعله الصميم».43 من بها
وظلم. جار إذا أيرس خلعه

وأيهم صحيحة؟ خالفتهم هل وعيلّ، وعمر بكر أبي ملسألة املعتزلة وتعرض
كافة، شيوخنا «اتفق فقال:44 ذلك يف املعتزلة رأي الحديد أبي ابن حكى وقد أفضل؟
الصديق بكر أبي بيعة أن عىل والبغداديون، والبرصيون واملتأخرون، منهم املتقدمون
واختلفوا … باالختيار كانت وإنما نص، عن تكن لم وأنها رشعية، صحيحة بيعة
بن ُوثمامة والجاحظ، والنظام، عبيد، بن كعمرو البرصيني قدماء فقال التفصيل، يف
من أفضل بكر أبا إن غريهم: وجماعة الشحام، يعقوب وأبي الفوطي، وهشام األرشس،
البغداديون وقال الخالفة، يف كرتتيبهم الفضل يف األربعة ترتيب يجعلون وهؤالء عيلّ،
وأبي مبرش، بن وجعفر صبيح، وابن املعتمر، بن كبرش ومتأخروهم؛ قدماؤهم قاطبة،
أفضل عليَّا إن وتالمذته: البلخي، القاسم وأبي الخياط، الحسني وأبي اإلسكايف، جعفر
عطاء، ابن واصل قول وهو فيهما، التوقف إىل الشيوخ من كثري وذهب … بكر أبي من
— وعمر بكر أبي وبني عيلّ بني الوقف إىل ذهبا وإن — وهما العالف. الهذيل وأبي

عثمان».45 عىل تفضيله عىل قاطعان
منهم قال من حتى بكر، أبي خالفة صحة عىل املعتزلة اتفاق إىل دعا والذي
بيعته تكون أن فالبد مكره، غري بكر أبا بايع عليَّا رأوا أنهم بكر، أبي عىل عيلّ بأفضلية

عيلّ. من أكثر علويني يكونوا أن يصح وال صحيحة،
فواصل ذلك؛ يف يقفون املعتزلة من كثريًا وجدنا وقتلته عثمان إىل وصلنا فإذا
يف محمود مقام فلعثمان عنده، األدلة لتعارض عثمان عىل الحكم يف يقف عطاء بن
بمن هللا رسول فألحقه بدًرا يحرض ولم اإلسالم، إىل وسابقة هجرتان وله بماله، الجهاد
يتسبب ولم هادية، اإلسالم يف وسرية عظيمة، اإلسالم يف فتوحات كانت ثم حرضها؛
فتعارضت أحداث، منه حدثت حكمه من األواخر الست السنني يف ولكنه دم، سفك يف

هلل. أمره فرتك األدلة، عنده

للبغدادي. الدين أصول 43
معتزليًا. شيعيًا الحديد أبي ابن كان 44

.٣/١ البالغة نهج رشح يف الحديد أبي ابن 45
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وترك وقاتليه خاذليه ويف عثمان يف وقف عطاء بن واصل إن املعتزيل: الخياط قال
الشبهات، عند يقفوا أن العلماء من الورع أهل سبيل هي «وهذه منهم، واحد من الرباءة
فأرجأه أمره عليه فأشكل األواخر، الست يف أحداث لعثمان عنده صحت قد أنه وذاك
أو ظامًلا عثمان أُقتل ندري ال قال: العالف. الهذيل أبي قول ذلك ومثل عامله»،46 إىل

مظلوًما.47
الناس رقاب أمية بني أوطأ «أنه غريهم، عليه أخذ كما عثمان، عىل املعتزلة أخذ قد
فوهبه كله الخمس فأخذ أيامه يف أرمينية وفتحت القطائع. وأقطعهم الواليات ووالهم
أمية، بني عن إال كلهم املسلمني موايش من كلها املدينة حول املراعي وحمى … ملروان
بن ملروان فيه أمر الذي اليوم يف املال، بيت من ألف مائتي حرب بن سفيان أبا وأعطى

إلخ. املال»48 بيت من ألف بمائة الحكم
من األخرية الست السنني يف أحدثها أنه واصل إليها أشار التي األحداث هي فهذه
تمحيصها، يف واالجتهاد عثمان أعمال تحليل يف مفصل واسع كالم وللمعتزلة خالفته.
حكاها وقد إسهاب؛ يف فعل ما تبعات حمله وبعضهم إسهاب، يف عنه دافع قد وبعضهم
إليها فارجع الدقيق، والخط الكبري القطع من صفحة ثالثني نحو يف الحديد أبي ابن
وتحكيم الرأي يف الحرية من املعتزلة طابع عليها أن فيها الجودة ومحل شئت؛49 إن

العقل.
واصل أن رأينا وخصومه، عيلّ مع كانت التي الحروب إىل ذلك بعد انتقلنا فإذا
الجمل، يوم وعائشة والزبري وطلحة عيلّ بني الحرب يف وقفا عبيد بن وعمرو عطاء بن
والزبري وطلحة عيلّ «كان وقتلته، عثمان يف واصل عن حكيناه الذي السابق كاملوقف
حسنة سوابق لهم تقدمت قد مؤمنني، أتقياء أبراًرا وعمرو) (واصل عندهم وعائشة
وتجالدوا تحاربوا قد وجداهم ثم جميلة، وأعمال وجهاد وهجرة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع
الطائفتني إحدى تكون أن وجائز جميًعا، بمحقني ليسوا أنهم علمنا قد فقاال: بالسيوف،
القوم أمر فوكلنا املبطل من منهم املحق من لنا يتبني ولم مبطلة، واألخرى محقة

.٩٧ االنتصار 46
.٤٥٥/٢ اإلسالميني مقاالت 47

.٦٦/١ املعتزيل الشيعي الحديد أبي ابن 48
بعدها. وما ٢٢٠/١ الحديد أبي ابن 49
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الطائفتان اجتمعت فإذا القتال، قبل عليه كانوا ما أصل عىل القوم وتولينا عامله، إىل
مبرش بن جعفر وذهب هي»50 أيكما ندري ال عاصية إحداكما أن علمنا قد قلنا:
مع كان الحرب هذه يف الحق أن إىل املعتزلة) من (وكلهم واإلسكايف حرب بن وجعفر
يتولونهم لذلك فهم عيلّ، عىل خروجهم من تابوا قد وعائشة والزبري طلحة وأن عيلّ،
بن وجعفر وعمرو (واصل جميًعا فهؤالء ومعاوية عيلّ بني الحرب يف وأما جميًعا.51
كان ومن العاص بن وعمرو معاوية من «ويتربأون عيلّ، نظر وجهة يؤيدون مبرش)
ومعاوية العاص بن عمرو رمى املعتزلة شيوخ أحد وهو البلخي إن بل شقهما»،52 يف
أكره إني — مرص يوليه أن منه طلب وقد — لعمرو قال معاوية أن روي ملا باإللحاد،
عمرو: فقال الدنيا، لغرض األمر هذا يف دخلت إنما أنك عنك العرب تتحدث أن لك
الكالم هذا «دع يعني عمًرا إن وقال الجملة، هذه تفسري يف البلخي بالغ وقد منك. دعني
تحميل وهذا الخرافات»، من الدنيا بعرض تباع ال وأنها اآلخرة اعتقاد فإن له، أصل ال
والزندقة».53 اإللحاد يف مثله معاوية «وكان البلخي: قال ثم يحتمل؛ ما أكثر للكالم
سنة يف فتحها الذي هو ألنه العاص، بن عمرو نفس يف مرص «كانت الجاحظ: وقال
صدره، يف وجاللتها نفسه، يف لعظمها فكان عمر، خالفة يف الهجرة من عرشة تسع
معاوية كان وإذا دينه».54 من ثمنًا يجعلها أن يستعظم ال أموالها من عرفه قد وما
الصحابة إن يقولون: ولكنهم بعده. ويل من وكذلك صحيحة، غري فخالفته محق غري
عنه جلوسهم يف معذورون أمية وبني ويزيد معاوية زمن يف كانوا الذين والتابعني
إِالَّ نَْفًسا هللاُ يَُكلُِّف و﴿الَ الشام، أهل بطعام لهم أمية بني ولقهر إزالتهم عن لعجزهم

ُوْسَعَها﴾.55
طبقوا وقد حق، عن ال خلفاء أنهم أمية بني إىل نظرتهم تكون ذلك عىل وبناء
عهد يف كانوا الذين والتابعني الصحابة عىل املنكر عن والنهي باملعروف األمر يف مذهبهم

و٩٨. ٩٧ االنتصار 50
نفسه. املصدر 51
نفسه. املصدر 52

.١٣٧/١ الحديد أبي ابن 53
نفسه. املصدر 54

.١٦١ ص نفسه املصدر 55
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الخوارج أما الثورة. بنجاح الظن غلبة عند إال الخروج يصح ال أنه فمذهبهم األمويني؛
مستمرة. ثورة تاريخها فكان النتيجة، تكن مهما فرديًا واجبًا الثورة يجعلون الذين

عىل معاوية بلعن هم قد املعتزلة سلطة أيام املأمون أن يف السبب هو هذا ولعل
املعتزيل.56 األرشس بن ثمامة بتأثري املنرب

أبي ابن ذكر فقد التحكيم، يف وموقفه األشعري موىس أبي عن يرضوا لم وكذلك
واقع ممن أمثاله حكم وحكمه الكبائر، أرباب من املعتزلة عند موىس أبا «أن الحديد

عليها».57 ومات كبرية
وإن كراهية موقف األموية الدولة من موقفهم كان املعتزلة أن فيظهر الجملة وعىل
رأينا فقد وأسالفهم؛ شيوخهم منهج هذا يف نهجوا ولعلهم الخوارج، ثورة يثوروا لم
مع وال هؤالء مع تكن ال له: فقال الفتن يف رأيه عن البرصي الحسن سأل رجًال أن قبل
وكان املؤمنني. أمري مع وال الحسن: فقال املؤمنني؟ أمري مع وال الرجل: فقال هؤالء.
من املعتزلة فرقة تأسيس قبل — القدرية يسمون الذين وهم — اإلرادة بحرية القائلون
مع خرج — القدر يف تكلم من أوائل من وهو — الجهني فمعبد األموية؛ الدولة أعداء
القدرية أوائل من — الدمشقي وغيالن الحجاج؛ فقتله األموية الدولة عىل األشعث ابن
من يعد أنه إال جربيًا كان وإن — صفوان بن وجهم امللك، عبد بن هشام قتله — كذلك
خرج وقد القرآن، بخلق وقال املعتزلة، تقول كما الصفات بنفي لقوله املعتزلة شيوخ

فقتل. أمية بني عىل رسيج بن الحارث مع
كما — أمية وبنو هؤالء، شيوخهم من أمية بني كراهية أيًضا ورثوا املعتزلة فلعل
ألن كذلك، سياسيًا ولكن فقط، دينيًا ال اإلرادة، بحرية القول يكرهون كانوا — يظهر
الناس عىل فرض قد األمور يسري الذي هللا أن للجرب فالنتيجة سياستهم. يخدم الجرب
للقضاء الخضوع فيجب وقدره، هللا بقضاء ودولتهم يشء، كل فرض كما أمية بني
بأقوال وقال أمية، بني عىل الخارجني مع ثار قد أنه إال جربيًا كان وإن وجهم والقدر.

… وقتلته له الناس عامة كراهية السياسة فاستغلت الناس، عليه أحفظت
الغناء، وسماع والطرب واللهو الرشاب يف امللك عبد بن يزيد بن الوليد أرسف وملا
قتله، عىل والعاملني عليه، الناقمني أشد من املعتزلة كان خليًعا، ماجنًا متهتًكا وكان

بغداد. تاريخ طيفور، 56

.٣٨٨/٣ 57

747



اإلسالم ضحى

بن يزيد خروج «وكان املسعودي: فيقول الخالفة. يف محله الوليد بن يزيد وإحالل
دمشق غوطة من واملزَّة دارايَّا أهل من وغريهم املعتزلة من سابقة مع بدمشق الوليد

جوره».58 من الناس وشمل فسقه من ظهر ملا يزيد بن الوليد عىل
قال املعتزلة. مذهب يعتقد وكان تقيًا، دينًا كان ألنه يزيد املعتزلة نرص وإنما
دفعت بل إليه»،59 يذهبون وما املعتزلة قول إىل يذهب (يزيد) «وكان املسعودي:
العزيز، عبد بن عمر عىل الوليد بن يزيد يفضلوا أن عىل املذهبية العصبية املعتزلة
ملا العزيز عبد بن عمر عىل الوليد بن يزيد الديانة يف تفضل «واملعتزلة املسعودي: فقال
بن يزيد ويل ملا يقول: الشافعي «سمعت الحكيم: عبد ابن وقال الديانة».60 من ذكرنا
قام الوليد ُقتل وملا غيالن».61 أصحاب وقرب عليه، وحملهم القدر إىل الناس دعا الوليد
وال الدنيا، عىل حرًصا وال طمًعا وال بطًرا وال أًرشا خرجت ما وهللا «إني فقال: يزيد
ولدينه، هلل غضبًا خرجت ولكني ربي، يرحمني لم إن لنفيس لظلوم وإني امللك، يف رغبة
نور وطفئ الهدى، معالم درست حني وسلم، عليه هللا صىل نبيه وّسنة كتابه إىل وداعيًا
إذ أشفقت ذلك رأيت فلما البدعة؛ والراكب الحرمة، املستحل الجبار وظهر التقوى، أهل

إلخ. قلوبكم» من وقسوة ذنوبكم، من كثرة عىل عنكم، تقلع ال ظلمة غشيتكم
فخرجوا املنكر، عن والنهي باملعروف األمر يف مبدئهم عىل جروا يزيد نرصة يف فهم
فازوا وقد الفوز، ظنهم عىل غلب أن بعد إال يخرجوا ولم العدل، فيه اعتقدوا إمام مع

فعًال.
يميل ال املعتزلة رأس عبيد بن عمرو وجدنا العبايس العرص إىل وصلنا نحن فإذا
ويعدد جعفر أبا ينقد وهو املنصور، جعفر أبي من الهرب يف ويجتهد العباسيني إىل
أنت فتعال يدك، يف خاتمي لك قلت قد أصنع؟ فماذا جعفر: أبو له فيقول مظامله.

.١٥٢/٢ الذهب مروج 58

.١٥٠/٢ نفسه املصدر 59
أنه السبب كان وربما العزيز، عبد بن لعمر كثريًا تميل تكن لم املعتزلة أن ويظهر — ١٥٢/٢ 60

كما ويكفره، به ويستهزئ يفسقه. كان الجاحظ إن بل تقدم، كما بعضهم بقتل وهم القدرية ناقش
.٤٦١/٤ يف الحديد أبي ابن ذلك عىل نص

.٩٨ الخلفاء تاريخ 61
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مظلمة، ألف ببابك بعونك، أنفسنا تسُخ بعدلك «ادعنا عمرو: فيقول فاكتفي. وأصحابك
صادق».62 أنك نعلم شيئًا منها أردد

بن هللا عبد بن محمد أن بلغني عبيد: بن لعمرو قال املنصور «أن البغدادي وروى
فيم قال: كتابه. يكون أن يشبه كتاب جاءني قد (عمرو) قال كتابًا. إليك كتب الحسن
قال أراه. ال إني إلينا؛ تختلف كنت أيام السيف يف رأيي عرفت قد أوليس قال: أجبته؟
ألحلفن تقية كذبتك لنئ (عمرو). قال قلبي. ليطمنئ يل تحلف ولكن أجل، (املنصور):

الرب».63 الصادق أنت وهللا وهللا (املنصور): قال تقية، لك
الشيعة زعيم هو هذا الحسن بن هللا عبد بن فمحمد مغزاها؛ لها الحكاية وهذه
أراد محمًدا أن عىل تدل القصة وهذه املنصور؛ عىل إبراهيم وأخوه هو خرج الذي
لقتال املعتزلة فيخرج املعتزلة، من وأتباعه عبيد بن بعمرو املنصور عىل يستعني أن
أن من يتربأ ولم املنصور، مع هواه بأن يجب لم عمرو أجاب فلما بالسيف؛ املنصور
األمر مبدأ أن يرى عمًرا فكأن السيف. استعمال ير لم أنه قاله ما وكل محمد، مع هواه
املنصور عىل ينكر فهو السيف؛ حد إىل يصل أن يصح ال املنكر عن والنهي باملعروف
ولكن بذلك، املنصور منه اكتفى وقد فال. السيف فأما ويؤنبه، ويعظه بلسانه، مظامله
بهذا كثريًا يعبأ ولم الحسن، بن هللا عبد بن ملحمد النفيس ميله شك غري من منه فهم
رأي يكن لم باملعروف األمر يف السيف استعمال فمبدأ السيف؛ يستعمل لم متى امليل

املعتزلة. بعض من غريه رأي كان وإن عمرو،
بن هللا عبد بن ملحمد أميل كان عبيد بن عمرو أن الحكاية هذه من استنتجنا فإذا

نبعد. لم للمنصور منه الحسن
حرضته، من وخرج فأبى معونته عمرو عرضعىل املنصور «إن الجهشياري: وقال
قد أظنك عمرو) (كنية عثمان أبا يا له: فقال املنصور) وزير (املورياني أيوب أبو فلقيه
فافعل، بخري تعني أن استطعت فإن … نعم قال: املنصور) (يعني الرجل هذا ردعت

ألمرها».64 املدبر أنت تكون أن ًرشا بأمٍة وكفى

.٣٣٧/٢ األخبار عيون 62

.١٦٩/١٢ 63

.١٢٨ الوزراء تاريخ يف الجهشياري 64
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العتابي أن يروي فالجهشياري واملعتزلة؛ االعتزال يكره كان الرشيد أن ويظهر
فأمر أمره، يف عليه وُكثِّر بالرشيد، ذلك فاتصل باالعتزال، يقول كان الشاعر) (الكاتب
خالد بن يحيي له احتال حتى بها مقيًما فكان اليمني، إىل فهرب عظيم، بأمر فيه

فأعاده.65 الربمكي
الكالم».66 علم أهل وحبس الدين، يف الجدال من منع الرشيد «إن املرتىض: ويقول
املأمون، أمثال مبادئهم الخلفاء اعتنق يوم الدولة ونارصوا املعتزلة مركز حسن إنما
املسعودي: قال والواثق. املعتصم أيام يف وكذلك وترصفاته، مبادئه يف معتزليًا كان فقد
وعمه املعتصم) (يعني أبيه مذهب االعتزال) مذهب (يعني املذاهب يف الواثق «وسلك
عن انرصف املتوكل جاء فلما االعتزال)»67 (أي بالعدل القول من املأمون) (يعني

له. وكادوا لهم وكاد عنه، فانرصفوا املعتزلة

أن بعد أنهم وهي العقل، لسلطان تقديرهم من جاءتهم أخرى ناحية أيًضا للمعتزلة ثم
رأيت كما يؤولونها آيات من يعارضها ما كان تاًما، إيمانًا بها وآمنوا أصولهم، قرروا
ولذلك — ورصاحة جرأة يف ذلك وكل — ينكرونها أحاديث من يعارضها وما قبل، من
املنكر موقف وأحيانًا صحته، يف املتشكك موقف يكون ما كثريًا الحديث يف موقفهم كان
أمثلة: بعض لذلك ولنرضب العقل، يف الحديث ال الحديث يف العقل يحكمون ألنهم له،
يصح ال أي السلطان» دون السارق عن يُعفى «ال يقول: عبيد بن عمرو كان
أن إىل ذلك يف ينظر (كأنه السلطان إال السارق عن يعفو أن منه للمرسوق وال ألحد
فمن األمة، عىل جريمة هي بل وحده، منه املرسوق عىل جريمة ليست تمت وقد الرسقة
حمدان بن بكر له فروى األمة)، حق بيده الذي ألنه فيها، ينظر أن وحده السلطان حق
فأخذ سارق فجاء ونام، املسجد يف رداء توسد صفوان أن (وهو أمية بن صفوان حديث
أن به فأمر وسلم عليه هللا صىل هللا رسول إىل به فجاء السارق صفوان فأخذ رداءه،
رسول فقال صدقة، عليه هو هللا، رسول يا هذا أرد لم إني صفوان: فقال يده، تقطع
عنه يعفو أن له يحق كان صفوان أن هذا ومعنى به؟»، تأتيني أن قبل فهال هللا:

.٢٩٠ الجهشياري 65
.٣١ واألمل املنية 66

.٢٧٨/٢ الذهب مزوج 67
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بن لبكر عمرو فقال عبيد؛ بن عمرو لقول مناقض وهذا هللا، لرسول به يأتي أن قبل
باهلل أتحلف لعمرو: بكر فقال قاله؟ النبي أن هو إال إله ال الذي باهلل أتحلف حمدان:

عمرو».68 فحلف يقله؟ لم النبي أن هو إال إله ال الذي
فقال: املرشكون، فسوده أبيض كان األسود الحجر أن روي بما الجاحظ واستهزأ

أسلموا.69 حني املسلمون يبيضه أن يجب كان
القيامة يوم ربكم ترون إنكم قال: وسلم عليه هللا صىل النبي أن حديث وأنكروا
تُْدِرُكُه ﴿الَ تعاىل: قوله ينايف ألنه رؤيته،70 يف تضامون ال البدر ليلة القمر ترون كما

األبَْصاَر﴾. يُْدِرُك َوُهَو األبَْصاُر
أن إذا ينبغي وقالوا: الرحمن» نفس من فإنها الريح تسبوا «ال حديث: وأنكروا

مخلوق. غري قديم هللا يف يشء كل ألن مخلوقة، غري عندكم الريح تكون
بالكذب رموهم بل صحيحة، غري أخباًرا روايتهم يف الصحابة بعض املعتزلة وعاب
من وهذا رآه، وأنه انشق القمر أن مسعود ابن «زعم قال: فقد النظام، فعل كما أحيانًا
وإنما معه، آلخر وال وحده له القمر يشق ال تعاىل هللا ألن به، خفاء ال الذي الكذب
البالد، جميع يف وبرهانًا للعباد، ومزجرة للمرسلني، وحجة للعاملني، آية ليكون يشقه
يسلم ولم شاعر، يذكره ولم العام، بذلك الناس يؤرخ لم العامة، بذلك تعرف لم فكيف
أن له روي ملا ذلك النَّظام قال وإنما ملحد».71 عىل مسلم به يحتج ولم كافر، عنده
القمر انشقاق أن يرى النَّظَّام وكان القمر»، فلقتي بني حراء «رأيت قال: مسعود، ابن
املنطق تحكيم يف جريئًا النَّظام كان كيف فرتى القيامة. يوم يكون إنما اآلية يف الوارد

مسعود. ابن رواية يف
الزط من قوًما رأى أنه من أيًضا مسعود ابن عن روي فيما النظام فعل وكذلك
الناس قدرة ينكرون املعتزلة أن وذلك الجن»، ليلة بالجن رأيت من أشبه «هؤالء فقال:
أَبََويُْكم أَْخَرَج َكَما يَْطاُن الشَّ َُّكُم يَْفِتنَن الَ آَدَم ﴿يَابَنِي تعاىل: لقوله الجن رؤية عىل

.١٨٧/١٢ الخطيب بغداد تاريخ يف الحكاية 68
.٧٢ الحديث مختلف تأويل 69

الضيم من وبالتخفيف تزاحمون. ال معناها التشديد ففي وتخفيفها، امليم بتشديد رويت تضامون: 70

الرؤية. يف بعًضا بعضكم يظلم ال
.٢٥ الحديث مختلف تأويل يف قتيبة ابن 71
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الَ َحيُْث ِمْن َوَقِبيلُُه ُهَو يََراُكْم َُّه إِن َسْوءَاِتِهَما ِلرُيِيَُهَما ِلبَاَسُهَما َعنُْهَما يَنِزُع اْلَجنَِّة َن مِّ
لإلنس، يظهرون وال يرون ال الجن أن بنَيَّ دليل ذلك ويف الزمخرشي: يقول تََرْونَُهْم﴾.
ومخرقة». زور رؤيتهم يدعي من زعم وأن استطاعتهم، يف ليس أنفسهم إظهارهم وأن
رؤيتهم إمكان وعدم الجن عىل ممتًعا كالًما الحيوان كتاب يف الجاحظ ذكر وقد
تجويزها يظهرون السوء وعلماء الدعاوى، من رضوب الرضب هذا يف وللناس فقال:
عن النحوي زيد أبو يروي وكما الناس، من السعايل أوالد من يُدعون كالذي وتحقيقها،
بالد شق من يلمع برًقا رأت فلما فيهم؛ ولدت حتى تميم بني يف أقامت التي السعاالة

فقال: بعضهم طرقوا الجن أن وأنشدني إليهم، وطارت حنت السعايل

َظ��الََم��ا ُع��م��وا ق��ل��ت ، ال��ج��نُّ ف��ق��ال��وا أَن��ت��م؟ َم��نُ��وَن َف��ُق��ْل��ُت نَ��اري أتَ��ْوا
َ ال��ّط��ع��اَم��ا اإلنْ��َس ��د نَ��ُحْ َزع��ي��م ِم��ن��ُه��ْم ف��ق��ال ال��طَّ��ع��ام، إَل��ى ف��ق��ل��ت:

بما ذلك يف أفاض وقد ملعانيها، والتوكيد بها اإليمان عبت وإنما الرواية، أعب ولم
يعتقدها بمن واستهزأ الشياطني، رؤية فيها ورد أحاديث وتأول اإلعجاب.72 إىل يدعو

ظاهرها.73 عىل
وكذلك واألرواح الجن يخشني يكن لم املعتزلة نساء أن التنوخي حكى وقد
إنكار يسمعون كانوا بل آبائهم، من الجن أحاديث يسمعون يكونوا لم ألنهم صبيانهم،
ال صبيانهم أن املعتزلة بركة من يقولون: أصحابنا من جماعة «سمعت قال: رؤيتهم.

الجن».74 يخافون
يف وحدها وكانت لص عليها نزل جلدة معتزلية كانت صالحة عجوًزا أن وروي
الفاسق ابنك إىل أرسلني العاملني رب رسول أنا قال: هذا؟ من فقالت: به، فشعرت البيت
رفقت إال باهلل سألتك جربيل، يا فقالت: املعايص. ارتكاب من يمنعه بما وأعامله ألعظه
بقفل وجاءت الرّزة، يف الحلقة وجعلت بحمية، الباب وجذبت وغافلته واحدي. فإنه به
فتذهب الباب أفتح أن أخاف جربيل، يا فقالت: ألخرج الباب افتحي لها فقال فأقفلته؛

بعدها. وما ٨٥/١ الحيوان انظر 72
.١٤٥/١ 73

.٢٧٤/١ املحارضة نشوار 74
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رب رسول إنك جربيل، يا فقالت: نوري. أطفئ إني فقال: لنورك، مالحظتي من عيني
وتخرج. جناحك من بريشة الحائط تخرق أو السقف، من تخرج أن يعوزك ال العاملني
عىل وقبض الباب وفتح الرشطة صاحب وأحرض فمىض ابنها جاء حتى يهذي وتركته

اللص.75
املعتزيل فأخذ البرئ إىل فنزل فتبعه، به فأحس معتزيل دار دخل لًصا أن وُحكي
من أنه يوهمه لكم» والنهار لنا «الليل فقال: اللص فخاف عليه، ليدليه عظيًما حجًرا

فهشمه. بالحجر ورمى بذلك املعتزيل فهزئ الجن،
ورموهم بحرية، والتابعني الصحابة نقدوا املعتزلة إن فنقول: فيه كنا ما إىل ولنعد
فقال: هللا كتاب من آية عن سئل حني قوله يف بكر أبا النَّظام فنقد أحيانًا، بالتناقض
سئل ثم برأيي؛ هللا كتاب من آية يف قلت أنا إذا تقلني، أرض وأي تظلني، سماء أي
فمني. خطأ كان وإن هللا، فمن صوابًا كان فإن برأيي، فيها أقول فقال: الكالم عن
يحلف جعل إذ اليمان بن حذيفة وعاب األول. القول خالف الثاني والقول النَّظَّام: قال
إني فقال: ذلك. يف له فقيل قالها، سمعوه وقد قالها، ما تعاىل باهلل أشياء عىل لعثمان
ابن نقله مما ذلك أمثال من كثري إىل كله. يذهب أن مخافة ببعض بعضه ديني أشرتي
ظاهره ما بني والتوفيق عليه للرد هذا كتابه وألف الحديث، مختلف تأويل يف قتيبة

الحديث. يف التناقض
بسلطان اإليمان يف املعتزلة مظاهر أكرب من وأمثاله هذا كان فقد الجملة وعىل
اسم املسترشقون عليهم يطلق أن بعد عجب فال األمور، كل يف وتحكيمه العقل
يف عرصهم يف والفلسفة والرتجمة العلم إليه وصل ما استخدموا وقد «العقليني».
وعربوا الناس ذلك أدرك وقد واملتشددين، املحافظني كله بذلك وهاجموا الدينية، بحوثهم
يعتمد النرد العب ألن معتزيل»، والشطرنج أشعري «النرد فقالوا: ظريًفا؛ تعبريًا عنه
يقول ذلك ويف الفكر. وإعمال الكد عىل يعتمد الشطرنج والعب والقدر، القضاء عىل

النرد: يف بعضهم

ك��ال��َم��ثَ��ِل ��ل ُم��نَّ��قَّ ل��ْع��ب��ن��ا ال��ُف��ُص��وص وف��ي

.٢٧٢/١ النشوار 75

753



اإلسالم ضحى

��ل ال��ُم��َف��صَّ ك��ال��ج��وه��ر أك��ّف��ن��ا ف��ي تَ��لُ��وح
ال��ّدَوِل ف��ي ال��ق��ض��ا ف��ع��ل ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ت��ف��ع��ل

الشطرنج: يف آخر ويقول

ال��ج��ل��ي��ُل ال��ك��ب��ي��ُر ل��ه ف��يَ��ْع��ن��و ال��س��يْ��ُر ِب��ه ي��س��م��و ال��ح��ق��ي��ُر وال��ص��غ��ي��ُر
ِف��ي��ُل.76 ال��دَّْس��ِت ق��ي��م��ة ف��ي ع��ن��ه ان��َح��طَّ ح��ت��ى ال��ت��ن��ق��ل ال��ب��ي��دق َف��ْرَزَن

رجالهم ومشهورو املعتزلة تاريخ

العرص هذا ففي ٢٥٥هـ، سنة إىل ١٠٠ سنة من املعتزلة تاريخ يف عرص أهم كان
األموي، العهد أواخر يف نشأوا أنهم قبل رأينا وقد أوجها، دولتهم وبلغت ونموا تكونوا
هذه يكره كان امللك عبد بن هشام وأن األمويون، ويكرههم األمويني يكرهون وكانوا
بني من أحد عن يرضوا لم وأنهم القدرية، رأي يرى من ببعض ونكل منهم، النزعة

مذهبهم. العتناقه الوليد بن يزيد عن رضوا كما أُمية
ال للمنصور مهادنًا عبيد بن عمرو زعيمهم كان العبايس العهد أول يف وأنهم

يعاونه. ال ولكن عليه، يخرج
ينرشون األمصار أقىص إىل الدعاة وبعثوا دعوتهم، نشطت العبايس العرص بدء ويف
يف يقول إذ وصف، أصدق األنصاري صفوان املعتزلة شاعر ذلك وصف وقد مبادئهم،

املعتزلة: أعمال يف الوثائق أهم من وثيقة تعد التي قصيدته

ال��ب��َراب��ِر78 وَخ��ْل��َف األق��ص��ى س��وِس��ه��ا إل��ى ثَ��ْغ��َرٍة ك��لِّ ف��ي ال��ص��ي��ن ش��ع��ب خ��ْل��َف ل��ه77

فرزاًزا، صار البيدق وتفرزن بالعسكري. نسميه ما والبيدق: الوزير. اآلن نسميه ما هو الفرزان: 76
«بالزهر». نسميه ما هي األوىل األبيات يف والفصوص

عطاء. بن واصل وهو املعتزلة لزعيم أي 77
املغرب. الرببر ببالد يعني 78
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م��اِك��ر ك��ي��ُد وال َج��بَّ��اٍر ت��ه��ك��ُم َع��زي��َم��ُه��م يَ��ُق��لُّ ال ُدع��اُة رج��اُل
ن��اِخ��ر79 ش��ه��ر يَ��َخ��ْف ل��م ص��ي��ًف��ا ك��ان وإن تَ��ط��اَوُع��وا ال��ش��ت��اء ف��ي ُم��رُّوا ق��ال: إذا
ال��م��س��اف��ر َوك��دِّ أخ��ط��اٍر وش��ّدِة وُك��ْل��ف��ٍة وبَ��ذٍْل أْوط��اٍن ب��ه��ْج��َرِة
ق��اِه��ِر ل��ْل��ُم��َخ��اص��ِم ِب��َف��ْل��ٍج وأْوَرى َزنْ��َدُه��ْم وأثْ��َق��َب َم��ْس��َع��اُه��ْم ف��أَنَ��ج��َح
ال��تَّ��ش��اج��ِر80 وِع��ْل��ِم ُف��ت��ي��اه��ا وم��وض��َع بَ��ْل��َدٍة ك��لِّ ف��ي ال��ل��ِه أْرض وأَْوتَ��اُد
ع��ام��ر ب��ن ه��الل ح��يَّ��ْي م��ن ��ْدُق ال��شُّ وال غ��ب��اَره��م يُ��ش��قُّ س��ب��ح��اُن ك��ان وم��ا
ال��م��ك��اث��ر وال��َق��ب��ي��ل ل��ل��ي��ت��ام��ى ف��م��ْن َع��ْص��ِرِه واح��ُد ب��ال��َغ��زَّال81 ��َب تَ��َل��قَّ
َح��ائ��ِر وآَخ��َر ُم��ْرج��ٍى وآَخ��َر راف��ض وآخ��َر ل��ُح��روِرّي82 وم��ن
ك��اف��ر ك��لِّ م��ن ال��ل��ِه دي��ِن وت��ح��ص��ي��ن ُم��نْ��َك��ٍر وإن��ك��ار ب��م��ع��روٍف وأْم��ٍر
ج��ازِر ُم��ْديَ��ُه ال��ع��ظ��م ف��ي َط��بَّ��َق��ْت ك��م��ا م��ن��ِط��ٍق ك��ل ف��ي ال��ق��ول ف��ص��ل ي��ص��ي��ب��ون
ال��م��ع��اش��ر ف��ي م��ع��روف��ٍة ع��ت��م��ٍة ع��ل��ى ُرءوس��ه��م ف��وق ال��ط��ي��َر ك��أن ت��راه��م
األب��اع��ز وف��وق ��اج��ا ُح��جَّ ال��م��ش��ي وف��ي ُوُج��وِه��ِه��م ف��ي م��ع��روف��ة وس��ي��م��اه��ُم��وا
ال��ض��م��اِئ��ِر م��ث��ال ف��ي ق��وٍل وظ��اه��ر ك��ل��ه ال��ل��ي��ل ع��ل��ى ت��أت��ي رك��ع��ٍة وف��ي
ل��ن��اظ��ر ي��ض��يء ش��ي��ب َع��َل��ى وك��وٍر ش��ارٍب وإع��ف��اء ُه��ّداب ق��ص وف��ي
خ��اب��ر ِج��ْرم ف��ي ال��ق��وٍم ج��ه��ول ول��ي��س ب��وص��ف��ه��م ت��ح��ي��ط ع��الم��ات ف��ت��ل��ك

وخلفها، الصني أقىص بلغوا دعاة لهم بأن املعتزلة وصف القصيدة هذه ففي
الصعاب، معه يستسهلون ما دعوتهم يف إيمانهم من لهم وأن األقىص، املغرب وبلغوا
احتمال وال السفر، مشقة تعوقهم وال القائظ، الحر وال القارس، الربد يثنيهم فال
وهم العقيدة، ومتانة الثبات يف الروايس الجبال كأنهم أوتادها بلد كل يف وهم الخطر،
الجدل أهل بأنهم وصفهم ثم الفتيا، موضع كانوا بحيث الدين ومعرفة النظر سعة من
وتقليب والتفكري للبحث العقول ويحركون عليها، ويربهنون املسائل يثريون واملناظرة،
سحبان، شأوها بلوغ عن يعجز اللسان، يف طالقة إىل املختلفة، وجوهها عىل اآلراء

آخر». صميم يف الواقع الشهر وهو ناخر شهر يف «نحن األساس: يف قال 79

والكالم. الجدل علم التشاجر بعلم يريد 80

واصل. لقب الغزال: 81
الخوارج. وهم الحرورية من الحروري: 82
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ينازلون املحجة، إىل ويدعونهم الحجة، يلزمونهم املختلفة العقائد أهل عىل حرب وهم
سيًما لهم ثم الشكاك، شك ويزيلون املرجئة، ويجادلون الروافض، وينازلون الخوارج،
اج الُحجَّ وهم الطري، رؤوسهم عىل كأن وهدوء، ورزانة حسن، سمت يف فهم ُخلُقية،
إىل تالوتهم، فيها وتطول صالتهم، تطول املتعبدون وهم األسفار، بمشاق يعبأون ال
يعتمون فهم وشكلهم، مالبسهم يف شعار ولهم الكالم، يف ورصاحة القول، يف صدق
يَْعفون تقصريها)، عن كناية (وهو الثوب أطراف ويقصون بها، يعرفون خاصة عمامة

منها). واألخذ قصها يف املبالغة (وهو شاربهم
البلدان يف املعتزلة انتشار عن الوضوح بعض واضحة صورة لنا يقدم وهذا
العقلية الناحية من به يمتازون وما الدعوة، يف النشيطة وحياتهم فيها، وأعمالهم
إىل الحارث بن هللا عبد أتباعه من بعث عطاء بن واصل أن املرتىض فيذكر والخلقية،
جهم وناظر ترمذ فدخل سالم بن حفص خراسان إىل وبعث كثري، خلق فأجابه املغرب
وبعث الجزيرة، إىل أيوب وبعث اليمن، إىل القاسم وبعث … قطعه حتى صفوان بن

أرمينية.83 إىل الطويل وعثمان الكوفة، إىل ذكوان بن الحسن
دعاة البلدان إىل بهم وبعث كثريين، رجاال حوله كون واصال أن هذا من فنرى
وتنظيمها جمعيته تأسيس يف ناجًحا وكان الناس، بني وينرشونه االعتزال إىل يدعون

خططها. ووضع
مجمع «أن تلمسان» قرب باملغرب «مدينة وهي «تاهرت» مادة يف ياقوت ويذكر
ثالثني نحو عددهم وكان تاهرت، من قريبًا كان عطاء) بن واصل (أصحاب الواصلية

يحملونها». األعراب كبيوت بيوت يف ألًفا
ما قدر عِلم الجبار عبد للقايض املعتزلة طبقات عىل وقف «ومن الصفدي: ويقول

والُعدد».84 الَعدد من عليه كانوا
أمثال: الخلفاء، من طبقاتهم اختالف عىل الناس من كثري املذهب هذا اعتنق وقد
التنوخي. عن قبل روينا كالذي البيوت يف العجائز إىل والواثق، واملعتصم، املأمون،
فقال: املسك فارة عن املعتزلة أصحاب من العطارين بعض «سألت الجاحظ: ويقول

يصطنع».85 وكيف املسك شأن عيلَّ قص ثم أشبه. بالِخشف وهو بالفارة ليس

.١٩ ص واألمل املنية 83
وبعضه. كله ال أصل، عىل له نعثر لم هذا الطبقات كتاب أن له يؤسف ومما .٧١/١ املسجم الغيث 84

.٥٣/٥ الحيوان 85
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الدولة شعراء من فصيًحا شاعًرا كان املّعذل بن الصمد عبد إن األغاني: ويقول
أخوه وكان العارضة؛ شديد اللسان، خبيث َّء، هجا وكان واملنشأ، املولد برصي العباسية
واسع جاه وله املعتزلة، يف وتقدم ودين مروءة ذا عفيًفا، كان أنه إال شاعًرا أيًضا أحمد

الصمد.86 عبد فيه يقاربه ال سلطانه وعند بلده يف
مرضب بينهم التآلف كان حتى وتعاون، وعطف، متينة، صلة املعتزلة بني وكان
به اعتداده «إن يقول: الخوارزمي بكر أبو إىل العلوي محمد أبو كتب فقد األمثال؛

باملعتزيل».87 واملعتزيل بالشيعي العلوي اعتداد
بلغوا وقد دولتهم، كانت الدولة ألن عددهم، زاد والواثق واملعتصم املأمون أيام ويف

أوجهم. أيامهم يف
اإلرشاف، حق ألنفسهم جاعلني البلدان يف كانوا وقد والُعدد. العدد ناحية من هذا
واصل فعل ماذا قبُل رأينا فقد املنكر، عن والنهي باملعروف األمر حق يستعملون
أمره أول يف كان أنه منذر ابن ترجمة يف األغاني ويروي بشار. يف عبيد بن وعمرو
وكان البرصة، أهل أعراض وقذف وخلع، وتهتك، الناس، فهجا ذلك عن عدل ثم يتألَّه،
ببني فاستنجد منهم، فخاف املعتزلة فضايقه الثقفي، الوهاب عبد بن املجيد عبد يهوى

هناك.88 فمات الحجاز إىل البرصة من نفي ثم رياح،
فأثاروا قبلهم، تثر لم مسائل إىل نظره ووجهوا البحث عىل وحملوه الفكر أثاروا ثم

السياسيات. ويف الطبيعيات، ويف رأينا، كالذي اإللهيات يف كثرية مسائل
لهم الكالم وإن الناس، جميع دون النظر أرباب «إنهم االنتصار: صاحب يقول
ويناظرون بعًضا، بعضهم فيناظر للمناظرات املجالس يعقدون هم ثم سواهم».89 دون
عن االنتصار صاحب فيحكي األخرى واألديان األخرى، املذاهب أصحاب من غريهم
أبي وإفحام بمكة الشيعي الحكم بن وهشام املعتزيل، الهذيل أبي بني كان مجلس
كإبراهيم املعتزلة، سوى الدهريني عىل رد أحد األرض عىل «هل ويقول: له.90 الهذيل

.٥٧/١٢ أغاني 86
.٦١ ص الخوارزمي رسائل 87

.١٠/١٧ األغاني 88
.٧٢ ص 89

.١٤٢ ص 90
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التوحيد، صحح أحد يعرف وهل وأشباههم؟! واألسواري ومعمر، الهذيل، وأبي النَّظَّام،
من امللحدين أصناف عىل فيه ورد الكتب، فيه وألف الواضحة، بالحجج لذلك واحتج
التوحيد حاطوا وأشباهه النَّظام إبراهيم إن ويقول سواهم؟!».91 والثنوية الدهرية
شغل إذ عليهم، الكتب ووضع امللحدين بجوابات أنفسهم وشغلوا عنه، وذبوا ونرشوه
بعده ومن املأمون أيام القرآن خلق يف ومناظرات حطامها.92 وجمع بلذاتها الدنيا أهل

واملناظرة. البحث يف جدهم ترينا
اللسان، وفصاحة العقل رجاحة من منهم كثري رزقه ما املناظرة يف أنجحهم وقد
واضع هو املعتزيل املعتمر بن برش أن الجاحظ يروي حتى الخطابة، عىل والقدرة

بعد.93 ذكرها وسيأتي قيّمة، له برسالة العربية اللغة يف الخطابة أصول
املعتزلة) رأسهم (وعىل النَّظَّارين ورؤساء املتكلمني كبار «أن الجاحظ: نقل وقد
املعاني، لتلك األلفاظ تخريوا وهم البلغاء، من كثري من وأبلغ الخطباء، أكثر فوق كانوا
له يكن لم ما تسمية عىل اصطلحوا وهم األسماء، تلك العرب كالم من لها اشتقوا وهم

تابع».94 لكل وقدوة خلف، لكل سًلفا ذلك يف فصاروا اسم، العرب لغة يف
عليها بني التي األسس العربية يف وضعوا قد املعتزلة، وقوامهم املتكلمني أن كما
فقال متكلمان «اجتمع قال: األصفهاني الراغب روى واملناظرة». البحث «علم بعد
وال تشغب، وال تعجب، وال تغضب، أال رشائط، عىل فقال: املناظرة؟ يف لك هل أحدهما:
تأويل لنفسك تّجوز وال دليًال، الدعوى تجعل وال أكلمك، وأنا غريي عىل تًُقبل وال تحكم،
وتنقاد التصادق، تؤثر أن وعىل مذهبي، عىل مثلها تأويل يل جّوزت إال مذهبك عىل آية

غايته».95 والرشد ضالته، الحق أن عىل مناظرته يبغي منا كال أن وعىل للتعارف،
وعلم البالغة، وعلم الكالم، لعلم األوىل األسس وضع يف األول الفضل فللمعتزلة
إىل املسلمني فالسفة منه دخل الذي األول املنفذ كانوا أنهم كما واملناظرة، الجدل
يف منها واستقوا اليونانية، بالفلسفة استعان من أول املعتزلة ألن اليونانية، الفلسفة

.١٧ ص 91

.٤١ ص 92

.١٠٥ ص والتبيني البيان من األول الجزء يف مذكورة الرسالة 93
.١٠٦ والتبيني البيان 94

.٤٦/١ األدباء محارضات 95
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بعضها وغريهم، والجاحظ الهذيل وأبي النظام أقوال من كثرية فأقوال نزعاتهم، تأييد
بيانه سيأتي كما التعديل من يشء دخله وبعضها اليونان، فالسفة أقوال من بحت نقٌل

متفرقة. مواضع يف

البرصة وفرع بغداد، وفرع البرصة، فرع كبريين: فرعني إىل تنقسم املعتزلة ومدرسة
ويتلوه رأيه، يف استقالًال وأكثر املذهب، تأسيس يف األكرب الفضل وله الوجود، يف أسبق
ألعالمهم: ونرتجم فرع، كل رجال ألشهر مجمًال بيانًا ولنرسم بغداد. فرع ذلك كل يف

البرصة فرع

الحسن البرصي

إبراهيم بن يحي ا3دنيخالد بن صفوانالحسن بن ذكوانحفص بن سالمعثمان الطويل

النظام

الجاحظ

هشام الفوطيأبو عيل األسواري

عباد بن سليمان

أبو يعقوب الشحام

أبو الهذيل العالف

واصل بن عطاء
(مات سنة ١٣١)

أبو عيل الجبائي
(شيخ أبي الحسن األشعري)

برش بن ا3عتمر
(Qرأس البغدادي)

عمرو بن عبيد
(مات سنة ١٤٣ أو سنة ١٤٤)

معمر بن عباد== أبو بكر األصم

الفرع: هذا رجال فأهم
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عبيد بن وعمرو واصل

«واصال» وجدنا بينهما وازنا إذا إنا نقول أن يصح أنه غري فيهما،96 القول سبق وقد
علمية، أسس عىل االعتزال تأسيس يف األكرب الفضل له وكان عًلما، وأغزر عقًال أوسع
حوله. الناس ويلفون به يبرشون اآلفاق يف الدعاة بإرسال نرشه، يف الخطط ووضع
تؤيد التي القرآن آيات استحضار يف البديهة رسيع واملناظرة، الجدل عىل أقدر وكان
املختلفة للمذاهب معرفة أوسع وكان مبادئه؛ مع ظاهرها يتفق ال ما تأويل ويف مذهبه،
أحد «ليس أصحابه: بعض قال عليها. الرد يف املسالك معرفة يف ماهًرا عرصه، يف
وسائر واملرجئة والدهرية الزنادقة وكالم الخوارج ومارقة الشيعة غالية بكالم أعلم
من أقل كان علمه مع أنه فيظهر عبيد بن عمرو أما منه».97 عليهم والرد املخالفني
السماء بني كما بينهما «إن لواصل: زوجة وكانت عمرو أخت قالت وقد بمراحل، واصل
ويقال: املانوية، عىل للرد مسألة ألف فيه كتابًا ألف فقد التأليف، كثري وكان واألرض»؛

لعلمه.98 منبًعا كانا ربما كتبه من قمطران العالف الهذيل أبي إىل وصل إنه
عمرو وميزة لتالميذه. تالميذ أو لواصل تالميذ املعتزلة رجال أكثر كان ولهذا
وعظه يف يخىش ال ثم الوعظ، فيجيد يعظ القلب، حي أنه يف أبني كانت عبيد بن
قلوبهم إىل بموعظته وينفذ نفوسهم، عىل بنفسه ويعلو عطاياهم يحتقر وأمريًا، خليفة
منهم. ويفر فيأبى عليهم، ويرتدد مجالسهم يغىش أن يف عليه يلحون ثم فيبكيهم،
ذلك من أنه مع منه، أقل العقلية ناحيته من فهو واصل، هزمه واصال جادل إذا وكان
زهًدا عليه يزد لم إن واصل عن يقل ال وإيمانه قلبه ناحية من ولكنه رفيعة، منزلة يف

وورًعا.
بيان ذا وكان عابًدا، عاقًال عامًلا عبيد بن عمرو كان فقال: النَّظَّام وصفه وقد

قرآن. وصاحب وحلم

الَعالَّف الُهذَيْل أبو

بعدها. وما ٣٤٥ ص اإلسالم فجر انظر 96
.٧٧ واألمل املنية 97
.٦١ واألمل املنية 98
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يف االعتزال رئيس كان العالف»، الهذيل «أبو البرصة مدرسة يف الشخصيات أقوى ومن
بن محمد وهو الفلسفة. بمبادئ االعتزال مبادئ تطعيم يف الفضل يرجع وإليه عرصه،
سنة، مائة نحو عمر وقد العبدي، له يقال ولذلك القيس، عبد موايل من العالف الهذيل
سنوات ثالث بعد أي ١٣٥ سنة ولد فقد العباسية؛ للدولة األوىل املائة هي تقريبًا كانت
يف ذروته وبلغ املتوكل،99 خالفة أول يف ٢٣٥ سنة ومات العباسية، الدولة قيام من
األديان يف للمناظرة خالفته يف املجالس (املأمون) «وعقد الديَنوري: فقال املأمون، أيام
ألن بالعالف ولقب العالف». الهذيل بن محمد الهذيل أبا فيها أستاذه وكان واملقاالت،
العربي، للشعر الحفظ كثري االطالع، واسع كان وقد العالفني. يف كانت بالبرصة داره
أبي من أفصح رأيت ما املربد: قال املناظرة. جيد القول، فصيح به، االستشهاد كثري
يف استشهد وقد مجلس يف شهدته مناظرة، أحسن الهذيل أبو وكان والجاحظ، الهذيل
دهره وواحد وحده، نسيج «وهو الخياط: فيه ويقول بيت»؛100 بثالثمائة كالمه جملة
فيه فقال فأفحمه القدوس عبد بن صالح ناظر وقد الكالم».101 جيد ومعرفة البيان يف

صالح:

َج��ِدُل ِم��ْف��َص��ُل َل��ْع��م��ِري ��ا َح��قَّ ف��أنْ��َت َرُج��ٍل م��ْن ال��ل��ه َج��زاَك ال��ُه��ذَيْ��ِل أب��ا

نظر النظام) (أي إنه النظام يقول فيها. وقرأ اليونانية بالفلسفة اتصل أنه كما
الكالم لطيف من عِلم أنه يظن كان البرصة ورد فلما بالكوفة، وهو الفالسفة كتب يف
إال قط متشاغًال يكن لم أنه إيلَّ خيل ناظرته فلما النظام: قال الهذيل، أبو يعلمه لم ما

بها.102
املعتزلة؛ مبادئ تنظيم من مكنه الذي هو اليونانية بالفلسفة هذا اتصاله ولعل

قبل. من تُعرف تكن لم نظر جهات له وفتح
والثنوية، واملجوس، والشكاك، الزنادقة، مع والجدل باملناظرة حياته امتألت وقد

رجل. آالف ثالثة من أكثر يده عىل أسلم أنه ورووا

هذا. يف أخرى أقوال وهناك ووفاته، والدته تاريخ يف البغدادي الخطيب اعتمده ما هذا 99

.٣٦ واألمل املنية 100
.٦٧ االنتصار 101

٢٦ واألمل املنية 102
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وقال: املعتزلة،103 أبخل فعده ظريفة، صورة البخالء كتاب يف الجاحظ وصوره
إىل أهدى سهولة، وأسهلهم خلًقا، وأوسعهم صدًرا، الناس أسلم كان الهذيل أبا إن
الدجاجة رأيت كيف مويًسا فيسأل يشء؛ لكل مثًال فجعلها دجاجة، عمران بن مويس
ما وتدري جنسها ما وتدري فيقول: العجب، من عجبًا كانت فيقول عمران؟ أبا يا
ضحًكا يضحك عمران وأبو هذا يف يزال فال نسمنها؟ كنا يشء بأي وتدري سنها؟
أو بطة ذكرت إذا وكانت الصدر؛ سالمة من به كان ملا الهذيل، أبو يعرفه وال نعرفه
وإذا الدجاج؛ يف الدجاجة تلك من الجزر يف الجزور هذه كانت فأين قال: بقر أو جزور
كان وما بسنة، لك أهديتها أن بعد ذلك كان قال: إنسان قدوم أو يشء ميالد ذكروا
الهذيل أبو فكان البخل هذا ومع يوم. إال الدجاجة بتلك البعثة وبني فالن قدوم بني
ولكنها الكسب، يف صناع هذه ويدي درهما،104 أليق ال الكف منخرق رجل أنا يقول:

مجلس!! يف اإلخوان عىل قسمتها درهم ألف مائة من كم خرقاء، اإلنفاق يف
من يشء عىل يصوره كما كعادته، تصويره يف ويبالغ بخيًال، يصوره هذا يف فهو
مستهزئون، ال معجبون أنهم يظن وهو الدجاجة، عن قوله من الناس يضحك إذ الغفلة؛
مع يكون أن عجيبا وليس واإلرساف. التبذير ويدعي بالكرم يفتخر بخله مع وهو
الواقعية والشواهد شخص، يف ذلك اجتماع السهل فمن غفلة، وفيه بخيًال الواسع علمه
اتهمه ما ذلك من العكس وعىل مصدق، مقبول شيخه يف الجاحظ وكالم كثرية. عليه
وضع يف املحدثون جد فقد البغدادي، الخطيب وذكره الفجور من املحدثني بعض به

عداء. من بينهم ملا املعتزلة النتقاص األخبار
ويقول الظهور، وحب بالنفاق — بغداد معتزلة شيخ — املعتمر» بن «برش ويرميه
إليه أحب يعلم الناس عند وهو يعلم ال الهذيل أبو يكون «ألن البليغة: الكلمة هذه فيه
العلية من الناس عند وهو السفلة من يكون وألن يعلم؛ ال الناس عند وهو يعلم أن من
املنظر نبيل يكون وألن السفلة؛ من الناس عند وهو العلية من يكون أن من إليه أحب
أشد بالنفاق وهو املنظر، سخيف املخرب نبيل يكون أن من إليه أحب املخرب سخيف

مدفوع». حق من إليه أحب مقبول ولباطٌل باإلخالص، منه عجبًا

أوروبا. طبعة ٦٩ 103

يملكه. ما أي جوده» من درهما يليق «ما فالن يقال 104
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كبري العلمية ناحيته من كان أنه عنه نقل ما مجموع من فيظهر الجملة وعىل
ناحيته ومن املنطق، فصيح الجدل قوي اللسانية ناحيته ومن املعرفة، واسع العقل
وهو املخرب، يهمه مما أكثر املظهر يهمه الكرم، يدعي بخيل فهو مغمز: فيه الخلقية

والدهاء. املكر إىل منه أقرب الغفلة إىل

جدل: من نموذج

حزينًا فرآه الهذيل أبو إليه فمىض ابٌن القدوس عبد بن لصالح مات إنه قالوا (١)
له حياة ال أن (يعني كالزرع عندك اإلنسان كان إذا إال وجًها لجزعك أعرف ال فقال:
وما الهذيل: أبو قال الشكوك. كتاب يقرأ لم ألنه أجزع إنما فقال: الحياة). هذه بعد
يكن، لم أنه يتوهم حتى كان فيما شك فيه قرأ من وضعته، كتاب قال: الشكوك؟ كتاب
أنه وافرض ابنك موت يف أنت فشك الهذيل أبو قال كان. أنه يظن حتى يكن لم وفيما

يقرأ. لم كان وإن الكتاب ذلك قرأ أنه يف أيًضا وشك مات، قد كان وإن يمت لم
أبو فقال ملحونة، أنها توهمني القرآن من آيات عيلَّ أشكلت فقال: رجل وجاءه (٢)
أبو فقال بالجملة. تجيبني بل قال: آية؟ آية عن تسألني أو بالجملة، أأجيبك الهذيل:
قال: جدل؟ أهل كانوا العرب وأن العرب، أوسط من كان محمًدا أن تعلم هل الهذيل:
أنهم تعلم فهل قال نعم. قال: تكذيبه؟ يف اجتهدوا العرب أن تعلم فهل قال: نعم.
بقول وتأخذ باللغة، علمهم مع قولهم فتدع الهذيل: أبو قال ال. قال: باللحن؟ عابوه

األوساط؟ من رجل

البغدادي الخطيب يروي حتى طريق، أقرب من واإلقناع بالجدل الهذيل أبو اشتهر وقد
فقال ثيابك. انزع له: وقال الرقبة) فتحة (الجيب جيبه بمجامع فأمسك لقيه لًصا أن
انزع، يل وتقول النزع بموضع تمسك قال وكيف؟ قال: املسألة. استحالت الهذيل: أبو

فرتكه. نعم. قال: الهذيل؟ أبو أنت قال: جيبه؟ من أم ذيله من أأنزعه
الهذيل: أبو له فقال التنجيم، يدعي رجال عنده فلقي سهل بن الحسن عىل ودخل
ال؟ أم التفاحة هذه آكل فقال: تفاح؛ املجلس يف وكان الربهان، فسأله باطل. عمٌل إنه
يدك إىل فتعيدها املنجم. قال آِكلها. لست وقال: الهذيل أبو فوضعها تأكلها. املنجم: قال
يقول لئال قال: غريها! أخذت لم الحسن: له فقال غريها. وأخذ فوضعها النظر. وأعيد

األوىل. املسألة يف أصبت قد فيقول. عليه خالًفا فآكلها تأُكلها ال يل
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أتباعه وكان املعتزلة، سائر عن بها يتميز آراء الهذيل ألبي كان وتعاليمه: آراءه
هللا لصفات إنكاره من إليه اإلشارة أسلفنا ما ذلك من «الهذيلية»؛ يسمون اآلراء هذه يف
وهكذا ذاته، هي بقدرة وقادر ذاته، وعلمه بعلم عالم هللا إن يقول: فهو الحقيقة، يف
إال ليست ونحوهما والقدرة العلم وصفة الذات، غري الحقيقة يف يشء ليس أن يريد
وتدل قادر، إنه ذاك إذ فنقول قدرته، عىل تدل نظرنا يف الخلق فمظاهر لذاته؛ مظاهر
أبا «إن األشعري: قال وقد ذاته. غري يشء ال الحقيقة ويف عالم، إنه فنقول العلم، عىل
كله، علم البارئ إن كتبه: بعض يف قال أرسطو فإن أرسطو، من قوله أخذ الهذيل
علمه وقال: أرسطو لفظة الهذيل أبو فحسن كله؛ برص كله، سمع كله، حياة كله، قدرة

هو».105 هي وقدرته هو، هو
مخالف واملحدث محدث، ألنه وغاية، ونهاية، وجميًعا، ُكالٍّ للعالم أن يرى كان
ونهاية، غاية للمحدث يكون أن وجب نهاية، وال غاية له ليست القديم كان فإذا للقديم؛
اُعرتض فلما ونهاية. كل له يكون أن فواجب كذلك كان وما أبعاض، ذات املحدثات وألن
لم لهما، نهاية ال وأنهما النار، أهل وعذاب الجنة، أهل بنعيم — هذا قوله يف — عليه
حركات إن نقول أن يجب ولذلك تنتهي، ال حركات أفهم ال إني وقال: الرأي، هذا ير
اللذات وتجتمع خموًدا، دائم سكون إىل يصريون وأنهم تنقطع، النار وأهل الجنة أهل

النار. ألهل السكون ذلك يف اآلالم وتجتمع الجنة، ألهل السكون ذلك يف
من مسألة وهي هللا»، «إرادة يف رأيه الهذيل أبو بها اشتهر التي املسائل ومن
اإلنسان يف نفهمها التي اإلرادة أن ذلك قبل؛ فيما إليها أرشنا الصفات يف املشكلة املسائل
رجحت فقد كتاب، يف القراءة أردت فإذا املقدور، طريف أحد ترجيح وظيفتها من صفة
القراءة رجحت وقد يل. مقدورين وعدمها القراءة وكانت القراءة، عدم عىل القراءة
نسبت إذا اإلرادة معنى فما عدمها. يف املصلحة تفوق القراءة يف املصلحة بأن لحكمي
يَُقوَل أَن َشيْئًا أََراَد إِذَا أَْمُرُه ََّما ﴿إِن تعاىل: كقوله بنسبتها؛ النصوص وردت وقد هللا، إىل
ألن ذلك، الستحال اإلنسان يف فرست كما هللا يف اإلرادة فرست ولو َفيَُكوُن﴾؛ ُكْن َلُه
بعد هللا عىل يشء وطروء يكن، لم أن بعد طارئ عليه الفعل وترتيب اليشء ترجيح
مر وقد والقدرة، العلم مسألة يف أثري الذي اإلشكال هو بعينه وهذا محال؛ يكن لم أن

.٤٨٥ اإلسالميني مقاالت 105

764



املعتزلة

عىل وله العلم، رضوب من رضب أنها هللا إرادة يف يرى الهذيل أبو فكان فيهما، الكالم
طويل. رشح ذلك

الخري بني فيها التمييز العقل يستطيع التي باألشياء مكلف اإلنسان أن يرى وكان
عليه فيجب العقوبة؛ استوجب ذلك يف قرص وإن الرشع، أوامر إليه تصل لم ولو والرش
العقل ألن ذلك، يف رشع يصله لم ولو والجور الكذب عن واإلعراض والعدل الصدق

قبيحة. أو حسنة تجعلها صفات من فيها ملا وقبحها حسنها يدرك أن يستطيع
وربما وإلهية، طبيعية اليونانية، الفلسفة من كثرية مسائل الهذيل أبو اقتبس وقد
ويبدون ويوسعونها فيها ينظرون بعد، الناس وتبعه اإلسالم، يف أثارها من أول هو كان
إن يقول: الهذيل أبو فكان هو؟ ما الجسم يف الكالم أثار فقد املختلفة؛ آراءهم فيها
ستة الجسم يكون ما وأقل وأسفل، وأعىل وبطن، وظهر وشمال، يمني له ما الجسم
صفات جميع له وهل هو؟ ما يتجزأ ال الذي الجزء أو الفرد، الجوهر يف فتكلم أجزاء؛
والرائحة والطعم اللون يحتمل ال ولكن ويماس، ويسكن يتحرك أنه يرى فكان الجسم؟
استطاعت جسًما وكونت جواهر ستة اجتمعت فإذا ذكرنا، ما غري األعراض من شيئًا وال

األعراض. بقية تتحمل أن إذا
جواهر أو العالم) منه ينبني الذي العنرص (يعني واحد العالم جوهر أن يف وبحث
فكان اللون، وكذلك أجزائه، عدد عىل تنقسم هل الجسم حركة يف وبحث — مختلفة
آخر، جزء يف حل ما غري الحركة من الجسم جزء يف حل فما تنقسم، الحركة أن يرى
منها وجد ما غري زمان يف منها وجد فما بالزمان، تنقسم الحركة وأن اللون، وكذلك
يريان، أنهما إىل يذهب فكان واألعراض، األجسام رؤية يف وبحث إلخ. آخر، زمان يف
يذهب كان كما والقعود، والقيام واأللوان والسكون الحركة ويرى الجسم يرى فاإلنسان

والساكن. املتحرك لليشء بلمسه والسكون الحركة يلمس اإلنسان أن إىل
يف كامن والدهن الزيتون، يف كامن الزيت أن يرى فكان الكمون، يف وبحث

ذلك. ونحو الحجر يف كامنة والنار السمسم،
داعي ال لكان ذلك ولوال ملنفعتهم، الخلق خلق إنما فقال: الخلق، علة يف وبحث
فهو غريه به ينتفع وال رضًرا، بخلقه يزيل وال به، ينتفع ال ما خلق من ألن لخلقهم،

عابث.
حكايته. تطول مما ذلك وغري وإرادته وإدراكه اإلنسان حواس يف وبحث
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تُثر لم موضوعات تفتيح يف اإلسالم يف الناس أسبق من كان أنه هذا من فرتى
فيها له وكون فأخذها اليونانية، الفلسفة يف بحثت قد املوضوعات وهذه قبل. من بينهم

املسلمني. عىل عرضه رأيًا
مسائل ألنها الدينية، باملسائل وال باالعتزال، لها شأن ال املوضوعات هذه من وكثري
عىل فعكفوا بالفلسفة يستعينوا أن أرادوا وأمثاله الهذيل أبا كأن ولكن بحتة؛ طبيعية
الفلسفة إىل يشتاقون هم إذا ثم مذهبهم، يثبت ما منها ليستخرجوا أيديهم إىل وصل ما
وولدوا الدين، يف الطبيعية املسائل هذه أدخلوا األحيان من كثري يف أنهم عىل — للفلسفة
أن إنكار قاده فقد الحركة، يف الهذيل أبي بحث يف رأيت كالذي دينية؛ مسائل منها
بذلك فصدم تنقطع، النار وأهل الجنة أهل حركات بأن القول إىل تتناهى، ال الحركة

الدينية. التعاليم بعض
بينها يؤلف ال مفرقة أبحاثًا كانت املسائل هذه أن هذا من نستنتج أن يصح كما
أصول به يرتب منظًما تفكريًا يكن لم الزمان ذلك يف العالم مسلك أن ويظهر نظام.
من الفروع يستنتج ثم منطقي، رباط بينهما يربط أصل، إىل أصل من وينتقل املسائل،
ويضعون املعتزلة، هؤالء يتلقفها مبعثرة آراء هناك كانت بل ثابت؛ نظام عىل األصول
الكالم وهذا «الكالم»، حولها يثريون أخرى بعبارة أو والجدل، البحث تحت مسألة كل
ببعض بعضها يربط ليس مسائل الجدل يثري ما وكثريًا يشء. إىل يشء من يجري
فيما عنه روي ما كل أنقل أن العالف الهذيل أبي يف حاولت ذلك أجل ومن — رباط
أساسية وأصوًال مسلسًال، نظاًما منها أؤلف أن يف وفكرت الكالم، كتب من يدي بني
يرجع وهذا املعتزلة، من غريه مع شأني كان وكذلك أستطع، فلم منها وفرع وضعها
املسائل إال منها لدينا يبق لم ضاعت فلما منظمة كتبًا وضعوا أنهم إما سببني: أحد إىل
ألفوها أنهم لنا روي التي الكتب عناوين ألن بعيد، عندي وهذا لنا، رويت التي املبعثرة
املختلفة. واملذاهب األخرى الديانات ألهل جدل أكثرها وإنما البحث، يف نظام عىل تدل ال
للفرص تخضع كانت يثريونها كانوا التي املسائل أن هو أرجحه الذي الثاني والسبب
طبيعيًا؛ هذا وكان األصول، ووضع للنظام خضوعها من أكثر الجدل وتشعب واالتفاق
العلم فروع من فرع يف بحث وكل البحث. من الرضب لهذا تعرض من أول فاملعتزلة
منظم فلسفي لعمل إرهاًصا عملهم فكان والرتتيب، النظام يدخله ثم مبعثًرا أوًال يأتي

سينا. وابن والفارابي الكندي أمثال به يقوم بعد، يأتي
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النَّظَّام

وسعة التفكري، يف واستقالل قريحة، وصفاء ذهن، حدة النبوغ: يف آية «النَّظَّام» كان
بيان. وأجمل لفظ أحسن يف لها وصياغة الدقيقة، املعاني عىل وغوص اطالع،

يذوب العالف أن حكموا لقد حتى العالف، أستاذه من أقدر كله ذلك يف وكان
راوغت إذا إنك الهذيل: ألبي «قيل أنه الجاحظ روى الحرارة. يف الثلج يذوب كما أمامه
خمسون وقال: وفيه. فيك الناس يشك أن حاالتك فأحسن النظام تكلِّم وأنت واعتللت

واحد».106 يقني من خري شكا
للعالف تتلمذ املوايل)، من (وكان البرصي النظام هانئ بن سيار بن إبراهيم وهو
وهو ومات حينًا، بغداد يف وعاش خاًصا مذهبًا له وكون عنه انفرد ثم االعتزال، يف

الجاحظ. أستاذ وكان ،٢٢١ سنة عمره من والثالثني السادسة نحو يف شاب
ناحيته من فهو الهوتية؛ أو كالمية وناحية أدبية، ناحية بارزتان: ناحيتان له وكان
روى ظريف. قالب يف وصوغها الدقيقة، الرقيقة املعاني عىل بالغوص عرف قد األدبية
الهجر؟ طعم وجدت كيف لها: فقال فعادها. اعتّلت ثم عريب، هجر املأمون «أن األغاني
الغضب بدء ذم ومن الوصل، حالوة عرفت ما الهجر مرارة لوال املؤمنني، أمري يا فقالت:
لو هذا أترى قال: ثم بالقصة، فحدثهم جلسائه إىل املأمون فخرج الرضا. عاقبة حمد
بن الخليل عىل صغري وهو دخل أنه وروي كبريًا!».107 يكن ألم النظام كالم من كان
أم أبمدح قال: الزجاجة. هذه صف الخليل: له فقال زجاج، قدح الخليل يد ويف أحمد،
فذمها. قال: وراءها. ما تسرت وال األذى، تقبل وال القذى، تريك قال: بمدح. قال: بذم؟
يف نخلة إىل وأومأ النخلة، هذه إيلَّ فصف قال: الجرب. تقبل وال الكرس إليها يرسع قال:
أعالها. نارض منتهاها، باسق جناها، حلو قال: بمدح. قال: بذم؟ أم بمدح قال: داره.
«يا الخليل: فقال باألذى. محفوفة املجتنى، بعيدة املرتقى، صعبة قال: فذمها. قال:
وقد — كقوله اللطيفة، القصرية الجمل عنه وأثرت أحوج».108 منك التعلم إىل نحن بني

وضعف النظام قوة الناس واستيقن غلبه الجدل يف النظام صارح إذا أنه يريد .١٨/٢ الحيوان 106
أن من خري لغلبه اعتالله لوال أنه ظان يظن أن فيحتمل ويعتل الهذيل أبو يزوغ فألن الهذيل، أبي

الهذيل. أبي ضعف الناس ويتيقن أمره ينكشف
.١٨٨/١٨ األغاني 107

.١٤٦/٣ الحيوان يف آخر بشكل الحكاية الجاحظ روى وقد العيون، رسح 108
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ومن سقم، بعد وبرء خوف، بعد أمٍن من أحىل «هو :— الثقفي الوهاب عبد عنده ذُكر
الوصال ومن املكروب، وفرج املحبوب، طاعة ومن فقر، بعد وغنى جدب، بعد خصب
عند وهو شكله، إىل يصري الشكل ألن لئيم، «الذهب وقال: الناعم».109 والشباب الدائم،
برص له الهذيل) أبي أستاذه عكس (عىل النَّظَّام «وكان الكرام». عند منه أكثر اللئام
بلغة، لنفسه حبس مال له اجتمع فإذا بالكثري، يصله السلطان وكان اإلنفاق، بوجوه
من أطلبه أن عيلَّ املال حق من فقال: ذلك يف له قيل املعروف. أبواب يف الباقي وفرق
ويصون بنفسه، السوء يقيني أن عليه حقي ومن أهله، عند الفرصة به وأصيب معدنه،
نصبه، أدوم ما الغنى ذا ترى أال به. أسمح بأن إال ذلك يفعل وال بابتذاله، عريض
الدهر وأغرى حذَره؛ — األيام من — وأشد حظه، — ماله ِمْن — وأخسَّ راحته، وأقل
وولد ينافسونه، وأكفاء يسبونه، حقوق وذوي يرعاه، سلطان بني هو ثم ونقصه، بثلبه
أعدائه ومن الحسد، أكفائه ومن العناء، سلطانه من الغني عليه بعث قد فراقه، يريدون
الرسور، له فدام قنع البلغة وذو املالل؛ الولد ومن الذم، الحقوق ذوي ومن البغي،

الحقوق».110 فتنكبته بالكفاف وريض املحذور، من فسلم الدنيا ورفض
فأنت كلك أعطيته فإذا كلك، تعطيه حتى بعضه يعطيك ال «العلم كالمه: ومن
إن اللهم فقال: الريح ودوّى الصواعق وقع وسمع خطر». عىل البعض لك إعطائه من
عند والشكر البالء، عند الصرب لنا وهب فيه، فزد صالًحا كان وإن فارصفه، عذابًا كان
باملغفرة. علينا فمنَّ عقابا كان وإن بالعصمة، علينا فمنَّ منحة كانت إن اللهم الرخاء؛
واالستغراق املرآة، يف النظر طول الذهن: وتفسد العقل تخلق أشياء ثالثة يقول: وكان
ألني قبلك، متُّ أقول «ال يقول: كان أنه ظرفه ومن البحر. إىل النظر وطول الضحك، يف
أعجب؟ الدنيا أمور أي وسئل: بدلك». مت أقول ولكني بعدي، هو مات قبله مت إذا
له روي فقد أحداث، من له يروى ما بعض عىل لطيفة تعليقات وله «الروح». فقال:
(يعني املستضعف بالخليفة أنا ما وهللا فقال: الناس توعد مروان بن امللك عبد أن
يزيد (يعني املأمون الخليفة أنا وال معاوية)، (يعني املداهن بالخليفة أنا وال عثمان)،
املداهن هذا من وسببك املستضعف، هذا من نسبك لوال وهللا النظام: فقال معاوية)، بن

إلخ. الَعيُّوق. من أبعد منها لكنت

.١٠/٢ اآلداب زهر 109

.١٢٣/٢ اآلداب زهر 110
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كقوله: السبك وحسن املعنى دقة يف خاًصا نحًوا فيه نحا رقيق شعر له ثم

ََغ��زي��ْر ب��َدْم��ٍع ال��ُم��َداَم َف��ُش��بْ��ُت َراَح��ت��ِي ف��ي َوال��رَّاُح ذَُك��ْرتُ��َك
��ِم��ي��ر ال��ضَّ ِب��ُدُم��وِع ال��َح��َش��ى بَ��َك��تْ��َك األَس��ى َف��رُط ال��دَّْم��َع يُ��نْ��ِف��ِد ف��إْن

وقوله:

َواإلبْ��َع��اِد ال��ِه��ْج��َران ف��ِي أْس��َرْف��َت ُف��َؤاِد ِب��َغ��يْ��ِر َج��َس��دا تَ��اِرِك��ي يَ��ا
ال��ُع��وَّاِد ِب��ع��ل��ِة إل��يَّ ف��اْدخ��ْل أَْع��يُ��ٌن ال��زي��ارَة يَ��ْم��ن��ُع��َك َك��اَن إْن
األْج��َس��اِد َع��َل��ى ِب��ل��يَّ��ت��َه��ا َك��انَ��ْت َج��نَ��ْت إذَا اْل��ُق��ل��وِب َع��َل��ى اْل��ُع��يُ��وَن إنَّ

وقوله:

نَ��ْف��تَ��ِرْق َوَل��ْم اُْف��ت��َرْق��نَ��ا ك��أنَّ��ا وأْش��تَ��اق��ُك��ْم ال��ف��راَق أري��ُد
؟! َع��ش��قَّ َم��ْن أبَ��دا يَ��ش��ت��ف��ِي وه��ل أَْش��تَ��ف��ي َك��ْي ال��َوص��َل أْس��تَ��ْغ��ن��ُم

وقوله:

ال��َوْص��ِف ُم��نْ��تَ��َه��ى َع��نْ��ُه يَ��ْق��ُص��ُر ب��ال��ظَّ��ْرِف ي��ن��ط��ب��ُق وَش��ادٍن
ال��ل��ط��ِف م��ن ال��ج��وُّ َع��َل��ق��ه س��راب��ي��ل��ُه ب��زْت ف��ل��و َرقَّ
ب��ال��ّظ��ْرِف اإلي��م��اءَ َويَ��ْش��تَ��ك��ِي بَ��ت��ْك��رارِه ال��ل��ح��ُظ يَ��ْج��َرُح��ُه
أُْخ��ف��ِي َم��ا يَ��ْع��َل��ُم ك��أنَّ��ُه َس��اءن��ي ب��م��ا ُم��ْغ��رى ِم��ْن أْف��ِدي��ه

ويقول:

أُثْ��ُر نَ��ظ��ري ِم��ْن ال��َوه��ِم َم��ك��اَن ف��ص��ار خ��دَّه ف��آَل��َم َط��ْرف��ي ��َم��ُه تَ��َوهَّ
ُع��ْق��ُر أن��ام��ل��ه ف��ي َق��ل��ب��ي َص��ْف��ح َف��م��ْن ��ه ك��فَّ ف��آَل��َم َق��ل��ب��ي وَص��اَف��َح��ُه
ال��ِف��ْك��ُر يَ��ْج��َرُح��ُه َق��طُّ ج��س��ًم��ا أَر َول��َم َف��خ��رج��تُ��ه خ��اط��ًرا ب��َق��ْل��ب��ي َوَم��رَّ
ُس��ْك��ر ِب��ِه َوَل��يْ��َس ُس��ك��ُر ِب��ِه يُ��ق��اُل تَ��َع��ط��ٍف َوُح��ْس��ن ِل��ي��ٍن ف��ِم��ْن يَ��ُم��رُّ
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وقال:

ب��دِر َوالَ ِه��الَل ف��ِي َل��يْ��َس��ْت ال��ُح��ْس��ِن ِم��َن َرق��اِئ��ًق��ا ف��ي��ِه أّن إال ال��بَ��ْدُر ُه��َو
ال��دَّْه��ر آِخ��َر ب��اق��يً��ا ح��ْس��نً��ا ف��يَ��ْك��ُس��وُه ب��ُح��ْس��ِن��ِه ال��َق��ِب��ي��ح ال��ُوج��ِه ف��ي ويْ��ن��ُظ��ُر

وقال:

أرْدت م��ا وي��ع��ل��ُم ف��ن��ف��ه��م��ه ال��تَ��َق��يْ��نَ��ا إذا ب��ال��ع��ي��ون ون��ش��ك��و
َع��ِل��م��ُت ق��د أن َط��رُف��ه ف��ي��وِح��ي ش��وًق��ا ِم��تُّ أْن ب��م��ق��ل��ت��ي أق��ول

وقال:

إنْ��ِس��يِّ ج��س��م ف��ي ٌر م��ص��وِّ س��م��ائ��يِّ ن��ور م��ن أُْف��رَغ
َك��يْ��ف��يِّ ت��ح��دي��د م��ن ف��َج��لَّ ُح��ِس��ن��ه إل��ى ال��ُح��ْس��ُن واف��ت��ق��َر
ُع��ْل��ِويِّ األن��وار م��ازج م��ن واخ��ت��اَرُه ال��خ��ال��ق أب��دع��ه
اْل��ِع��يِّ إل��ى م��ن��س��وبً��ا أص��ب��َح وص��ِف��ِه ف��ي أغ��رَق م��ن ف��ك��ل

فقال: حالك؟ ما دواء. قدح يده ويف له قيل مرض وملا

ب��آف��اِت آف��اٍت أَْدَف��ُع ب��ل��يِّ��اِت َداِر ف��ي أص��ب��ْح��ُت

ألفاظه. وتجود معانيه، فتعزز يتفلسف وشعره نثره يف فرتاه
إىل وقربه أحيانًا وتفلسفه طبعه، ورقة معانيه للطف نواس أبو يعجبه وكان
— الخمر يف نواس ألبي شعر أنشد وقد — يقول النَّظَّام «سمعت الجاحظ: قال نفسه.

أحسنه». فاختار الكالم له جِمع الفتى هذا كأن
نواس: أبو قال وملا

أق��الّ ال��ق��ل��ي��ل م��ن ق��ل��ي��ًال م��ن��ي ت��رك��َت
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ال م��ن ال��ل��ف��ظ ف��ي أق��ل ي��ت��ج��زَّأ ال ي��ك��اد

يف الناس أشعر «أنت له: فقال عليه ّدلوه حتى نواس أبي بيت عن النظام سأل
من لنا فيه خرج ما فيه، نخوض األطول دهرنا منذ يتجزأ ال الذي والجزء املعنى، هذا

واحد». بيت يف فيه أنت جمعته ما القول
الجاحظ. تلميذه يف بعد نراه ملا نواة أقواله ويف

وال يديه يحرك لم نازع إذا شمر أبو كان فقال: الحجة بقوة الجاحظ ووصفه
صدع من يخرج إنما كالمه كأن حتى رأسه، يحرك ولم عينيه، يقلب ولم منكبيه،
فاضطره النظام كلمه حتى بغريه؛ عليه تستعني أن املنطق من ليس يقول وكان صخرة.
بيديه، أخذ حتى إليه وحبا حبوته، وحل يديه حرك حتى املسألة، يف وبالزيادة بالحجة

النظام.111 قول إىل شمر أبي قول من أيوب انتقل اليوم ذلك ففي
الناس أعرف كان وقد حسنًا، تصويًرا وعقليته النظام نفسية الجاحظ صور وقد
إىل بعضها فضممنا الحيوان؛ كتاب من منترشة مواضع يف وذلك له، خلطة وأكثر به
يقول، فيما التام بالصدق وصفه فقد اإلمكان، بقدر كاملة صورة منها لنستخرج بعض
قوله فرس ثم الصدق»؛ باب يف والزيغ الزلل قليل اللسان مأمون إبراهيم «كان قال:
الحياء قليل يقال كما «ليس» موضع يف «قليل» كلمة استعمل بأنه والزيغ الزلل قليل
لشدة الصدق باب يف يزيغ وال يزل ليس أن الزلل قليل قوله فمعنى عنده)، حياء ال (أي
ولكنه االستنباط، جيد القياس، جيد كان إنه فقال: دقيًقا عيبًا عابه ثم للحق. تحريه
أمره بدء أن وينىس عليه يقيس ثم الظن يظن «فهو عليه؛ يقيس فيما الدقة يتحرى ال
فكان أوىل؛ ذلك لكان األصل تصحيح يلتمس القياس تصحيحه بدل كان فلو ظنًا، كان
يشك ال والسامع رأيت، وال سمعت يقول ال كان ولكنه املتيقن، املستبرص حكاية يحكي
يف الجزم برسعة يعيبه فالجاحظ يمتحنه».112 ولم يسمعه لم أنه مع بنفسه امتحنه أنه
بالعجب أتى واالستنباط القياس يف عقله أعمل فإذا منها. التثبت قبل األصلية املسائل
املعنى هذا ويؤكد — النظام لعقلية جًدا دقيق تحليل شك غري من وهذا — العجاب
أو سماع عن حكى إذا بحديثه نرتاب ال وكنا النظام «أخربني فيقول: آخر موضع يف

.٧٧/١ والتبيني البيان 111
.٨٣/٣ الحيوان انظر 112
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رش وكان ِرس، بحمل صدًرا الناس أضيق «كان صدقه مع بأنه يتهمه ولكنه عيان»،113
فيسلم القصة نيس ربما عليه يؤكد لم إذا وكان الرس، صاحب عليه يؤكد لم إذا يكون ما

الرس.114 حمله الذي لصاحبه كله الذنب صري ذلك يف عيب إذا وكان الرس»، صاحب
فيها لزمنها، سابقة قوية عقلية فهي العقلية. ناحيته أما الخلقية. ناحيته هذه
أما والتجربة، الشك وهما أوروبا، يف الحديثة النهضة سببا اللذان األساسيان الركنان
من إليك أقرب «الشاك يقول: فكان للبحث، أساًسا النظام يعتربه كان فقد الشك
اعتقاٍد إىل اعتقاد من أحد ينتقل ولم شك، فيه صار حتى قط يقني يكن ولم الجاحد،

شك».115 حال بينهما يكون غريه
ذلك يكن لم فلو تعلًما، فيه املشكوك يف الشك «تّعلم فقال: الجاحظ ذلك عىل وبني
من شكوًكا أقل والعوام إليه. يحتاج مما ذلك كان لقد التثبت، ثم التوقف تعّرف إال
اإلقدام إال عندهم فليس بأنفسهم، يرتابون وال التصديق، يف يتوقفون ال ألنهم الخواص،
الشك».116 حال من الثالثة الحالة وألغوا املجرد، التكذيب عىل أو املجرد، التصديق عىل
معمله. يف اليوم الكيماوي أو الطبيعي يستخدمها كما استخدمها فقد التجربة وأما
البيت أمراء من أمريًا وكان سليمان بن عيلّ بن بمحمد اتصل أنه ذلك طريف ومن
لريصد للحيوانات الخمر يسقي أن وهي لطيفة، عملية يف النظام فشاركه العبايس،
الخيل عىل ثم والبقر، والجواميس كاإلبل الجثة، عظيم كل عىل فجربوها ذلك، نتائج
أتوا ثم عرس، وابن والكلب النسور عىل ثم والشاء، الظباء عىل ثم والرباذين، العتاق
الخمر فعل وشاهدوا باألقماع، حلقها يف يصب حتى األفاعي عىل يحتال فكان بحاٍو
أسد عىل احتالوا حتى وجاهه، األمري مال ذلك عىل وساعد املختلفة، األجناس هذه يف
جميع يف أجد لم «إني «النظام». قال االحتمال. يف مقداره ليعرفوا فسقوه األظفار مقلم
حتى الظبي عندي يزال ال لكنت الرتفه من أنه ولوال الظبي، من سكًرا أملح الحيوان

منه».117 يكون ما طرائف وأرى أسِكره

.١٠٦/٤ 113

.٦٤/٥ الحيوان 114

.١١/٦ الحيوان 115
نفسه. املصدر 116
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النار، يف الحجر يلقي هللا عبد بن محمد «شهد أنه ذكر فقد قالها؛ أخرى وتجربة
قلت وكنت الجمر. يبتلع كما يبتلعه هو فإذا الظليم، قدام به قذف كالجمر عاد فإذا
يحول يشء عليه أطبق ومتى الرطوبات، لقي إذا االنطفاء رسيع سخيف الجمر إن له:
وألزق ثقًال وأثقل الحرارة، من يتداخله ملا إمساًكا أشد والحجر خمد، النسيم وبني بينه
األوىل، فابتلع إليه بها قذف ثم فأحماها الحجارة؛ أحميت فلو انطفاء، وأبطأ لزوًقا،
منه كان ما الحديد أواقي أحميت لو فقلت: له؛ تعجبي اشتد وثلَّث ثنَّى فلما به، فارتبت
بقيت وقد والثاني، األول من أعجب هذا فقلت: فابتلعه، ففعل رطل، ونصف رطل ربع
بعض يرتكنا ولم الحجارة؟ يستمرئ كما الحديد أيستمرئ ننظر أن وهو واحدة، علينا
وقانصته، جوفه وتفتيش ذبحه عىل عزمت وكنت األيام، عىل ذلك نتعرف أن السفهاء
سكني إىل ندمائه بعض فعمد خارًجا، وال ذائبًا ال هناك بقي قد يكون الحديد فلعل
مع السكني طرف طلع حتى حلقه أعىل يجاوز فلم فابتلعه، إليه ألقاه ثم فأحمي

أردنا».118 ما استقصاء من بخرقه فمنعنا ميتًا، خر ثم مذبحه، موضع
واستعمال الدقيقة، الصحيحة والتجربة العلمي البحث أمثلة من أعىل مثل هذا ويف

الحقائق. عن البحث يف السليم املنطق
وطمأنينة، هدوء يف بعقله األمور يبحث الخرافات، عن يكون ما أبعد هو ثم
والتشاؤم، التطري يحارب — مثًال — فرتاه األدلة؛ ذلك عىل ويقيم العوام، أوهام ويحارب
وقميصان، جبة عيلَّ وكان الطني، أكلت حتى «جعت فيقول: لطيفة قصة لذلك فيقص
األهواز فرضة قصدت ثم بثمنه) (ألقتات بدريهمات فبعته األسفل القميص فنزعت
صدرها يف سفينة رأيت ثم ذلك، من فتطريت سفينة؛ فيها أصب فلم الفرضة فوافيت
بالفارسية اسمه فإذا اسمه، عن املالح فسألت أيًضا، ذلك من فتطريت وهشم، خرق
الليُل وينُثر وجهي، الّشمال تَُصبُّ معه ركبت ثم ذلك، من فتطريت الشيطان، معناه
أجابني حمال أول فكان حّمال، يا ناديت، الفرضة من قربنا فلما رأيس، عىل الصقيع
إىل ِطرية فازددت القرن، أعضب ثوًرا فأحرض متاعي فليحمل اًرا بقَّ فناديت أعور،
رجل قال: هذا؟ من قلت: الباب، قرع سمعت فيه وجلست الخان يف رصت فلما طرية؛

مال وحبس صيد إذا النعام أن الحيوان علم يف ثقة حديث كتاب يف قرأت وقد ،١٠٦/٤ الحيوان 118
تسعة معدته يف فوجد بإنجلرتا الحيوان حديقة يف مات ظليم ح رشِّ وقد له؛ يقدم ما كل ابتالع إىل

الزائرون. إليه قدمه مما الربونز من بنس ونصف بنسات
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إني ثم سلطان؛ رسول أو عدًوا فظننته إبراهيم. أنت قال: أنا؟ ومن قلت: يريدك.
نحن يقول: وهو العزيز، عبد بن إبراهيم إليك أرسلني فقال: الباب، وفتحت تحاملت
رأيتك وقد األخالق، حقوق إىل ذلك بعد نرجع قد فإنا القالة بعض يف اختلفنا كنا وإن
أن ينبغي وقال: معي، كان من بعض عنك خربني حتى عرفتك وما كرهتها، حال عىل
زمنًا يكفيك ما إليك نبعث أن عىس مكانك يف فأقم شئت فإن حاجة؛ نزعته قد يكون
َمْن أحق وأنت وانرصف فخذها مثقاًال، ثالثون فهذه الرجوع اشتهيت وإن دهرك، من
الرؤيا».119 يعربون الذين يعمل هذا مثل وعىل قال: ثم باطلة؛ الطرية أن يل فتبني عذر.
العربي الشعر يف روي ملا يعرض وهو أحالم، وال بطرية يؤمن ال هذا يف فهو
ذلك فيحلل وحدثوهم، سمعوهم األعراب بعض وأن والغيالن الجن عن أحاديث من
ببالد نزلوا ملا القوم أن وابتداؤه األمر هذا «أصل فيقول: دقيًقا فلسفيًا نفسيًا تحليًال
عن والبعد والخالء البالد يف مقامه وطال انفرد ومن الوحشة، فيهم عملت الوحش
أيامهم تقطع وال والوحدة، واملذاكرين االشتغال قلة مع سيما وال استوحش، الناس
غري بذلك ابتيل وقد الوسوسة، أسباب من كان ربما والفكر بالتفكري، أو باملنى إال
وداووه، حموه حتى عقله أهله فأنكر مسألة يف فكر أنه األعمش وخربني … حاسب
يف الصغري اليشء له مثل اإلنسان استوحش وإذا الهند؛ من لكثري ذلك عرض وقد
ال ما ويسمع يرى، ال ما فريى أخالطه، وانتقضت ذهنه وتفرق وارتاب الكبري. صورة
شعًرا ذلك من لهم تصور ما جعلوا ثم جليل، عظيم أنه الصغري اليشء ويتوهم يسمع،
الطفل، به وربى الناشئ، عليه ونشأ إيمانًا، بذلك فازدادوا توارثوها، وأحاديث تناشدوه
وعند الحنادس، الليايل يف الغيطان عليه وتشتمل الفيايف يتوسط حني أحدهم فصار
زور. كل ويتوهم باطل كل يرى صدى ومجاوبة بوم صياح وعند فزعة، أو وحشة أول
ذلك يف فيقول وتهويل، تشنيع وصاحب كذابًا تفاًحا والطبيعة الجنس يف كان وربما
ثم السعالة، وكلمت الغيالن رأيت يقول: ذلك فعند الصفة، هذه حسب عىل الشعر من
ذلك يتجاوز ثم رافقتها، يقول أن إىل ذلك يتجاوز ثم قتلتها، يقول: أن إىل ذلك يتجاوز
أنهم فيه، لهم ومد به، وأغراهم الباب هذا يف زادهم ومما … تزوجتها يقول: أن إىل
نفسه يأخذ لم غبيًا وإال مثلهم، أعرابيًا إال األخبار وبهذه األشعار بهذه يلقون ليس
يف والتثبت التوقف سبيل يسلك ولم الشك، أو والتصديق التكذيب يوجب ما بتمييز قط

.١٣٩/٣ الحيوان 119
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كان كلما عندهم فالرواة خرب، صاحب أو شعر راوية يلقوا أن وإما قط. األجناس هذه
حديثه ومضاحيك أغلب، روايته وصارت عندهم، أظرف كان شعره يف أكذب األعرابي

تزويجها».120 أو مرافقتها أو قتلها أو الغول رؤية يدعي بعضهم صار فلذلك أكثر؛
هذا علل النظام ولعل حر، وتفكري دقيق ونظر راجح عقل عىل يدل تحليل وهذا
الجن تكوين طبيعة وأن اإلنس؛ يراهم ال الجن أن من سبق الذي املعتزلة لرأي تدعيًما

رؤيتهم. من اإلنس تمكن ال
بصحة اإليمان قليل املحدثني، عىل الجرأة شديد التفكري يف الحرية واسع هو ثم
اآليات حول املفرسون يرويه بما التصديق قليل بالقرآن، اإليمان شديد وهو الحديث،

ومقاتل. والسدي، والكلبي، عكرمة، التفسري يف يرويه كالذي أخبار، من
التي األحاديث يف ما وبيان للمحدثني مهاجمته بيان يف قبل من أمثلة رضبنا وقد
الحقيقة يقر ال عقله كان فإن األحاديث، يف العقل يحكم هو ثم تناقض،121 من رووها
األحاديث أن وهو مثًال، لذلك أسوق غريبة. شدة يف الحديث أنكر الحديث رواها التي
اإلسالم يف محبوبة فالهرة الثاني، عىل األول وتفضيل الكلب، وذم القط مدح يف كثرية
النظام يقف ذلك ومع النجاسة، أشد نجس وسؤره مكروه والكلب طاهر، وسؤرها
أن ورويتم الكلب. عىل السنَّور قدمتم «لقد املحدثني: مخاطبًا ويقول عقله بجانب
من إنهن قال: وأنه وتربيتها، وتقريبها، السنانري واستحياء الكالب بقتل أمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي
ذلك مع وهو … فقط الفار أكل هي إنما السنور منفعة كل أن مع عليكم، الطوافات
يُتَّخذ الذي الطائر ويأكل أوالدكم، بها يتلهى التي والعصافري وفراخكم، حمامكم يأكل
ومنافع — جريانكم أموال عن يعف لم أموالكم عن عف هو فإن صوته، وحسن لحسنه
والخنافيس، والعقارب، األوزاغ، يأكل ذلك مع السنور ثم — الطوامري تحصيها ال الكلب
السنور سؤر يف قلتم ثم النفس؛ تعافه يشء وكل سم، ذات وكل خبيثة، وكل والحيات،
هذا من فرتى ملسو هيلع هللا ىلص». نبيكم122 إىل أضفتموه حتى به ترضوا لم ثم قلتم، ما الكلب وسؤر
ألستاذه الويف التلميذ إجالل يجله وهو — الجاحظ إن حتى العنيفة، الرصيحة جرأته
من وال النظام هللا رحم «ال ويقول: يرصخ أن القول هذا حكى أن بعد يتمالك ال —

بقوله». قال

العبارة. استقامة وعدم األصل يف لفسادها الكلمات بعض أصلحنا وقد .٧٧/٦ الحيوان 120
بعدها. وما ٨٦ ص الجزء هذا انظر 121

.٥٥/٢ الحيوان 122
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أيًضا يرى فهو السلطان، حدود آخر إىل العقل بسلطان القول يف يسري والنظام
فيها، مما يتخري أن ينبغي بل ليل، حاطب يكون أال الكتب من العلم طالب موقف يف
والقليل للكتب، والكثري «القليل ويقول: املنتقى، الجيد إال نفسه يف يدخل أن يسمح وال
البليد وال عاقًال األحمق تحول وال املوتى، تحيي ال الكتب إن ويقول: — للصدر وحده
وتشفي؛ وترهف وتفتق تشحذ فالكتب قبول أدنى فيها كان إذا الطبيعة ولكن ذكيًا،
بيشء له تصور إنما ذلك فإن يداووه، أن ألهله فينبغي يشء كل يعلم أن أراد ومن
عن ينزع وال أشياء، ثالثة إىل أو شيئني إىل فليقصد حافًظا ذكيًا كان فمن اعرتاه،
عليه قدر ما ذهنه وعىل برصه وعىل سمعه عىل يمر أن يدع وال — واملطارحة الدرس
فيه يجري ما سائر من غفل غري ويكون بخواص، عامًلا فيكون األصناف، سائر من
طريقة عىل تعلمه يف يسري من فينقد للدرس، بديًعا منهًجا يضع لهذا فهو الناس»،123

يسري: ابن قول يعجبه وال حشوا، الذهن يف املعلومات حشو

أَْج��َم��ُع م��ا ذاك م��ن وأْح��َف��ُظ أْس��َم��ُع م��ا ُك��لَّ أَِع��ي ل��و أَم��ا
ال��ِم��ْص��َق��ُع ال��ع��ال��م ه��و ِل��ق��ي��َل ـ��ُت َج��َم��ْع��ـ ق��د م��ا َخ��يْ��َر أس��ت��ف��د ول��م

عامًلا، البليد تصري ال فهي عليها»، ليس ما الكتب يسري ابن «ّكلف يقول: فكان
أوضح النظام أن كما بالتعقل. هو وإنما فيها، ما وحفظ الكتب جمع يف ليس فالعلم
ثقافتان: له تكون أن يجب العالم أن يرى فهو جديدة، أنها يظن كان التعليم يف فكرة
بعض يف يتخصص أن وهي خاصة، وثقافة بطرف، يشء كل من فيأخذ عامة ثقافة

ويتبحر: فيها ويتعمق الفروع
موضع ووضعهم الصحابة نقد يف كذلك جرأته العقل بسلطان إيمانه أثر ومن
ذلك من طرف إىل أرشنا وقد الفقهية، وآرائهم السياسية أعمالهم وترشيح الناس سائر

قبل.124
فيه انترص النكت، كتاب اسمه كتابًا ألف النظام أن الحديد أبي ابن ذكر وقد
منهم لكل فذكر الصحابة، عيوب ذكر أن إىل ذلك فاضطره بحجة. ليس اإلجماع لكون

كما — النظام وهو — إسحاق أبو والصواب إسحاق ابن نسبته إىل وردت وقد ،٣٠/١ الحيوان 123
السياق. عليه يدل

وغريها. ٨٦ ص الجزء هذا انظر 124
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كان النهروان يوم الخوارج حارب ملا إنه عيلّ يف وقال طعنًا. منهم كل إىل ووجه عيبا،
يوهم أخرى، تارة فينظرها األرض إىل يطرق ثم إليها، ينظر تارة السماء إىل رأسه يرفع
ابن عليه رد وقد — النهج ذلك عىل نقده يف النظام يستمر ثم إليه. يوحى أنه أصحابه
تارة، ويطرق تارة السماء إىل رأسه يرفع كان عليٍّا أن الخرب: بصحة وأقر الحديد أبي
كان يطرق وحيث هللا، إىل ويترضع يدعو كان رأسه يرفع كان حيث بأنه ذلك وفرس

النقد. يف النادرة لجرأته مثل وهذا إلخ125 والفكر الهم يغلبه
مهاجمته من ذكرنا الذي بعد طبيعي وهذا عميًقا، كرًها يكرهونه واملحدثون هذا
الشطار من شاطًرا النظام «وجدنا قتيبة: ابن فيقول سكريًا. فاسًقا يصورونه وهم لهم،
ويرتكب األدناس، يف ويدخل جرائرها، عىل ويبيت سكر، عىل ويروح سكر عىل يغدو

القائل: وهو والشائنات؛ الفواحش

َم��ْج��ُروح غ��ي��ر م��ن دًم��ا وأس��تَ��ب��ي��ُح لُ��ُط��ف ف��ي ال��زِّق روَح آخ��ذُ زل��ُت م��ا
ُروِح126 ِب��الَ ِج��ْس��ٌم ُم��ّط��َرٌح وال��زِّق َج��َس��ِدي ف��ي ُروح��اِن ول��ي ان��ث��ن��ي��ُت ح��ت��ى

للسمعاني. األنساب يف ذلك ومثل
الوجه حسن غالًما لقي أنه فريوي الغلمان، لجمال محبًا يصوره واألغاني
الحكماء قول من سبق ما لوال إنك غالم يا له: فقال فعارضه، كالمه وأراد فاستحسنه
أنه كما يسأل، أن عن يكرب أن ألحد ينبغي «ال قولهم: يف مثلك إىل السبيل به جعلوا مما
ملحادثتك، صدري انرشح وال ملخاطبتك أتيت ملا يقول» أن عن يصغر أن ألحد ينبغي ال
فرد الجبان. جسد من الروح محل قلبي من ومحلك املودة، وعقد اإلخاء سبب لكنه
وأنت سمعت، بما كلمتك إنما النظام: له فقال يعرفه. ال وهو للنظام، بقول الغالم عليه
تعرضت ملا الجدل يف «معمر» محل مثل محلك أن علمت ولو مستحسن، غالم عندي

لك».127

.٤٨/٢ الحديد أبي ابن يف بطوله الخرب انظر 125
.٢١ ص الحديث مختلف تأويل يف قتيبة ابن 126

فقال: النظام من املعنى هذا دلف أبو أخذ وقد .١٥٤/٧ أغاني 127
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يهجوه: نواس أبو فيه وقال

وُك��ف��َرا زن��دق��ة غ��ل��ب��ت��ن��ي ه��ت��را َف��وال إلب��راه��ي��م ُق��وال
… … … … … خ��م��را ق��ال ت��ش��رب؟ م��ا ق��ل��ُت إن
بَ��ْح��َرا ق��اَل تَ��ْرَه��ب؟ م��ا ق��ل��ُت أو ب��رَّا ق��ال ت��ت��رك؟ م��ا ق��ل��ت أو
َوَج��ْم��َرا َل��َه��بً��ا َرب��ي أْص��الُه ش��رَّا ق��ال ت��ق��ول؟ م��ا ق��ل��ُت أو

عبيدة أبا هجا فقد الصدق، مقياس هجائه يف فليس يهجوه يعتد ال نواس أبا ولكن
وهجا إلخ؛ الالحقي وأبان األعرابي وابن كذلك. النحوي ُقْطُربا وهجا باللواط، ورماه
أفاته ألنه املطر وهجا يضايقه؛ بالصوم ألنه رمضان هجا حتى يضايقه كان من كل
بن إسماعيل خوان عىل يرتعي نواس أبو «كان البخالء: يف الجاحظ وقال حبيب. موعد

قال: أنه منه جزاؤه كان ثم الخلة. طول بعد الحمض يف اإلبل ترتعي كما نوبخت

يُ��رَف��ا ش��ّق م��ا إذا َك��ال��وش��ى إس��م��اع��ي��َل ُخ��بْ��ُز

للنظام ويحمدون واملجان، املحدثني وضع من ويجعلونه كله هذا ينكرون واملعتزلة
هو حياته وقىض وامللحدين، الدهرية عىل رد فقد اإلسالم، عن الدفاع يف ومواقفه دينه
أنفسهم وشغلوا فيه، امللحدين طعن عند عنه والذب ونرصته، التوحيد حياطة يف وأمثاله
وجمع بلذاتها الدنيا أهل شغل إذ عليهم، الكتب ووضع امللحدين دعاوى عن باإلجابة
إبراهيم أن أصحابنا من عدة أخربني «ولقد االنتصار: يف الخياط قال حطامها.128
نرصة يف أقرص لم أني تعلم كنت إن اللهم بنفسه: يجود وهو قال هللا رحمه «النظام»
منها كان فما التوحيد، به ألشد إال اللطيفة املذاهب من مذهبًا أعتقد ولم توحيدك،
ذنوبي يل فاغفر وصفت كما أني تعلم كنت فإن اللهم بريء، منه فأنا التوحيد يخالف

ال��ج��ب��ان ج��س��د م��ن ال��روح م��ح��ل م��ن��ي وأن��ت ج��ن��ان ي��ا أح��ب��ك

االنتصار. انظر 128
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واملعرفة هلل الخوف أهل سبيل هي وهذه الخياط: قال ثم املوت»،129 سكرة عيلَّ وسهل
به.

عادة عىل الجمال ويستحسن العراق، أهل عادة عىل النبيذ يرشب كان ولعله
عليه. وشنعوا ذلك املحدثون فاستغل األدباء،

«كان قال: أنه الجاحظ عن يروون دهره، آية «النظام» كان فقد الجملة وعىل
النظام».130 فهو صحيًحا ذلك كان فإن له، نظري ال رجل سنة ألف كل يف يقولون األوائل
— واألخبار األشعار من كثريًا يحفظ فهو — أدبية ثقافة من واسعة، ثقافة ذا كان
وتفسريها، والزبور واإلنجيل والتوراة القرآن قرأ أنه املرتىض روى فقد دينية، وثقافة
كتب بعض قرأ فقد فلسفية، ثقافة إىل والفتيا، األحكام يف واسعة فقهية معرفة إىل
فقال أرسططاليس، الربمكي يحيي ابن جعفر «ذكر املرتىض: قال عليه. ورد أرسطو
فاندفع تقرأه؟ أن تحسن ال وأنت كيف جعفر: فقال كتابه، عليه نقضت قد النظام:

جعفر».131 منه فتعجب عليه، وينقض فشيئًا شيئًا يذكر (النظام)
كالمهم وخلط الفلسفة، كتب من كثريًا طالع قد (النظام) «إن الشهرستاني: وقال
الطبيعيني ومذاهب تقرير إىل أبًدا ميله أكثر «إن آخر: موضع يف وقال املعتزلة». بكالم

اإللهيني». دون الفالسفة) (من

الكالمية: آراؤه

يف زمنه من كبريًا جزءًا وخصص امللحدين؛ عىل والرد اإلسالم، عن بالدفاع النظَّام اهتم
تؤمن ال وغريه، العراق يف النظَّام زمن يف منترشة كانت فرقة وهم الدهريني، عىل الرد
عامًلا، املادي العالم هذا وراء أن تعتقد وال باملحسوس، إال تؤمن وال بإله، تقر وال بدين
قولهم: عنهم هللا حكاية من أخذًا الدهر إىل ونسبتهم عقاب،132 وال ثواب وال معاد فال

ْهُر﴾. الدَّ إِالَّ يُْهِلُكنَا َوَما َونَْحيَا نَُموُت نْيَا الدُّ َحيَاتُنَا إِالَّ ِهَي َما ﴿َوَقالُوا

.٤١ ص 129

.٢٩ واألمل املنية يف املرتىض 130
.٢٩ واألمل املنية 131

أوروبا. طبع ٢٠١ ص والنحل امللل يف الشهرستاني انظر 132
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بقوانينه يحدث فإنما العالم يف يحدث وما وأبديته، العالم بقدم يقولون هم
لم تعاليمهم أن ويظهر الطبيعيني؛ أو املاديني اليوم نسميهم بما أشبه فهم الطبيعية،
حكاية يف العقائد مؤرخو اختلف ولذلك واحدة، الفرق كل وال العصور كل يف تكن
تسلسل وقد قديمة. يونانية فلسفية مذاهب من تعاليمهم أكثر استبدوا وقد أقوالهم.
العصور يف ترقى ثم الوسطى، القرون إىل اليونان فالسفة من الطبيعي املذهب هذا
الرد تسلسل كما الطبيعيني، من وغريه واالرتقاء النشوء مذهب أصحاب يد عىل الحديثة
رأسهم وعىل املعتزلة ومنهم الوسطى، القرون فالسفة إىل أنفسهم اليونانيني من عليهم
عىل الرد رسالته يف األفغاني الدين جمال مقدمتهم ويف الحديثة، العصور إىل النّظام

الدهريني.133
كتاب يف الجاحظ عنه حكاها فقر بعض عليهم النَّظام ردود من لنا بقيت وقد
فمنهم أقاويل؛ هذا عاملنا يف قالت الدهرية «إن قال: أنه النظام عن فحكى الحيوان؛
وتركيب نتائج األشياء وسائر وبلة، ويبس وبرد حر أركان، أربعة من أنه زعم من
أركان: أربعة من العالم هذا أن زعم من ومنهم أجساًما؛ األربعة هذه وجعلوا وتوليد،
الجواهر، لهذه أعراًضا والبلة واليبس والربد الحر وجعلوا ونار،134 وماء وهواء أرض
يف األخالط قدر عىل األربعة هذه ثمار واألصوات واأللوان األراييح سائر إن قالوا ثم
الناحية من رده وكان عليهم، الرد يف أطال ثم إلخ».135 والكثافة والرقة والكثرة القلة
أصل «إن قولهم: يف الديصانية عىل رد كما الدينية.136 الناحية من ال العقلية، الطبيعية
والرائحة والصوت والطعم واللون والربد الحر وأن وظالم، ضياء من هو إنما العالم
وغريهم وهؤالء هؤالء مع البحث هذا أدى وقد امتزاجهما». قدر عىل لهما نتائج هي إنما
هذه ولوج إىل املعتزلة دعا الذي ما سائل: سأل فإن — كثرية طبيعية مسائل إثارة إىل
والديصانية كالدهرية األخرى الفرق من كثريًا أن وهو واضح، اآلن فالجواب املسائل؟
رشح يف وتأخذ أساسية، عنارص إىل وترجعه طبيعيًا رشًحا العالم نشوء ترشح كانت
أصولهم يف عليهم للرد املعتزلة فتعرض األصل، هذا عىل املرتتبة الطبيعية الظواهر

اإلسالمية. املعارف دائرة يف الدهريني مادة انظر 133
ذلك. يف اليوناني الفيلسوف قول انظر 134

.١٤/٥ الحيوان 135
بعدها. وما ١٤/٥ الحيوان يف عليهم والرد أقوالهم حكاية تجد 136
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نظرية من النظام أثاره ما ذلك مثال — رصفة طبيعية أبحاث أمام هم فإذا وفروعهم؛
كانت وإن موجودة؟ هي هل يحرتق، أن قبل العود يف فالنار والكمون»: «الظهور
الحجر يف أن يرى النظام فكان املداخلة؟ أو املجاورة سبيل عىل هي فهل موجودة
يف وال دهن السمسم يف ليس إنه يقول: أن لزمه ذلك أنكر ومن كامنة، ناًرا والعود
يكون أن أنكر من بني ليس وكان يرشط، أن قبل دم اإلنسان يف وال زيت الزيتون
أن قبل والزيتون السمسم وبني يذاقا، أن قبل الجوهر حلو والعسل الجوهر، مر الصرب
وبياض القار، وسواد الخل، وحموضة العسل، حالوة إن يقول أن ويلزمه فرق، يعرصا
وعند الذوق عند تحدث إنما البقل، وخرضة الذهب، وصفرة العصفر، وحمرة الثلج،
القربة أن زعموا كالذين وكانوا الجهاالت، باب يف دخلوا ذلك إىل وصلوا فإذا الرؤية،
الشمس يف فليقولوا وكذلك رباطها، حل عند املاء يخلق وإنما ثقلت، وإن ماء فيها ليس
بالكمون، القول النظام وفرع — أبصارهم عن غابت إذا والجبال والكواكب والقمر
الكمون؛ إنكار مع يصح ال التوحيد أن زعم حتى عليه، والتأكيد منه التوليد يف وبالغ
يف النظام مذهب رشح يف الجاحظ أطال وقد للحقائق. ودفع للطبائع إنكار إنكاره ألن
فلريجع املقام، يسعه ال مما وكالمه كالمه بني وداخل نظريته، عىل هو وزاد الكمون

الطبيعيات.137 يف املعتزلة لبحث مثًال ذكرنا ما سقنا وقد شاء من إليه
حولها دار قضية وهي الذرة، أو يتجزأ ال الذي الجزء مسألة يف النَّظام ويحث
وأقام «الجزء» سماه كتابًا ذلك يف النظام وأّلف اليونانية، الفلسفة يف طويًال الجدل
وال بعض، وله إال بعض وال جزء، وله إال جزء «ال أن رأيه فكان إنكاره، عىل الرباهني
فإن التجزؤ»؛138 باب يف له غاية وال أبًدا تجزئته جائز الجزء وأن نصف، وله إال نصف
الفعيل اإلمكان ناحية من كان وإن صحيح، فهذا العقيل اإلمكان ناحية من قوله كان

بعد. إليها وسنعود املعتزلة، من كثري أفكار املسألة هذه شغلت وقد — نظر فمحل
الجسم بأن الطفرة وفرس والسكون، والحركة الَطْفرة يف «النظام» بحث كما
سبيل «عىل بالثاني يمر أن غري من الثالث املكان إىل يصري ثم مكان يف يكون قد الواحد
الحز ويقطع أسفلها، حركة من أكثر أعالها يتحرك بالدوامة،139 لذلك ومثّل الطفرة»

.٣١ ص إىل ١ ص من ٥ جزء الحيوان كتاب انظر 137
و٣١٨. ٣١٦ اإلسالميني مقاالت 138

عىل فتدور بخيط الصبي يرميها فلكة وهي النحلة مرص يف نحن نسميه ما بالدوامة يريد الدوامة: 139
نفسها.
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إال ذلك تفسري يمكن وال واحد، زمان يف ذلك وكل — وقطبها أسفلها يقطع مما أكثر
حركة حركتان: الحركة أن األمر وغاية دائًما، متحركة األجسام أن يرى وكان بالطفرة.
إال الكون وليس اللغة، يف وساكنة الحقيقة، يف متحركة كلها فهي نقلة، وحركة اعتماد،
وتتحرك حقيقة تسكن قد األجسام أن يف العالف أستاذه قول ذلك يف مناقًضا حركة،
يرى فكان أيًضا؛ املعتزيل معمر وخالفهما الكون.140 غري والسكون الحركة وأن حقيقة،

فقط. اللغة يف الحركة وإنما دائًما، ساكنة األجسام أن
دفعة خلق العالم وأن اجتمعت أعراض من مؤلف الجوهر أن يرى «النظام» وكان
منه املتأخر أن األمر يف ما وكل وحيوان، ونبات معادن من عليه هو ما عىل واحدة
دون كمونها من ظهورها يف يقعان إنما والتأخر فالتقدم املتقدم، يف كامن الزمان يف

ووجودها. حدوثها
ويف ورؤيتها، األعراض يف كبحثه رشحها؛ يطول طبيعية كثرية أشياء يف وبحث
النار ويف الخواطر، ويف األصوات، ويف والجسم، الروح أو فقط الروح هو هل اإلنسان

والدينية. الكالمية آراؤه اآلن يهمنا الذي وإنما إلخ. التولد ويف العلل، ويف والنور،
عىل هللا توحيد يف القول فوسع ونظمها؛ فيها وزاد املعتزلة أصول النظام ى رقَّ فقد
كان إذا القبح ألن الرش، عىل بالقدرة يوصف ال هللا إن وقال: قبل، رأيت الذي النحو
عند اإلرادة بحرية القول يف وزاد قبح. منه القبح وقوع تجويز ففي للقبح ذاتية صفة
من منها كبري وجزء املعتزلة، أصول قبُل رشحنا وقد أعماله، عىل وسيطرته اإلنسان

النظام. تنظيم
عن إخبار من فيه ما سببه إنما القرآن إعجاز بأن كقوله أخرى، دينية آراء له ثم
﴿الم تعاىل: قوله مثل مستقبلة أحداث عن وكاإلخبار الغيب؛ عالم عن كاإلخبار الغيوب؛
وقوله: ِسِننَي﴾. ِبْضِع ِيف َسيَْغِلبُوَن َغَلِبِهْم بَْعِد ن مِّ َوُهم األَْرِض أَْدنَى ِيف الرُّوُم ُغِلبَِت
يُْسِلُموَن أَْو تَُقاِتلُونَُهْم َشِديٍد بَأٍْس أُوِيل َقْوٍم إِىلَ َستُْدَعْوَن األْعَراِب ِمَن لِّْلُمَخلَِّفنَي ﴿ُقل
أَِليًما﴾؛ َعذَابًا يَُعذِّبُْكْم َقبُْل ن مِّ تََولَّيْتُم َكَما تَتََولَّْوا َوإِن َحَسنًا أَْجًرا هللاُ يُْؤتُِكُم تُِطيُعوا َفِإن
كان فقد واألسلوب والنظم التأليف «أما إلخ؛ سيقولونه وبما قوم نفوس يف بما وإخباره
اإلجماع وأنكر بمثله».141 اإلتيان عن رصفهم هللا أن لوال العباد عليه يقدر أن يجوز

بعدها. وما ٣٤٦ كذلك وانظر بعدها وما ٣٢٤ اإلسالميني مقاالت انظر 140
.٢٧ ص واالنتصار أوروبا. طبع ٣٩ والنحل امللل يف والشهرستاني ٢٢٥ اإلسالميني مقاالت انظر 141
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إذا حتى نشاهده، الذي النحو عىل األمصار يف متفرقون والعلماء ممكن غري إنه وقال
نقله كما والقياس الرأي جهة من الضالل عىل كلها األمة تجمع أن يجوز فقد أمكن
اإليمان وقليل بالقياس، اإليمان قليل وكان باإلجماع، يؤمن ال فكان الجاحظ،142 عنه

والعقل. القرآن إال بأصل يؤمن ال ويكاد الحديث، رواية بصحة
عقليته، وقوة شخصيته، بقوة هو يشعر حًقا، غريبة شخصية فكان الجملة وعىل
ويخضع عقله، إليه يؤديه ما حسب القرآن يفرس فهو يشء؛ أمامها يقف أن يريد فال
وما الصحابة، أعمال من روي ما نقد يف عقله ويطلق عقله؛ لحكم املحدثون يرويه ما
املعتزلة عن يرىض وال حتى أقوالهم، من كثري يف الفقهاء عن يرىض وال آرائهم، من روي
أرسطو فيخّطي بسلطان؛ لهم يعرتف فال الفالسفة أكرب عىل ويهجم مجموعهم، يف
وفكره ورأيه عواطفه، فوق عقله كان وهكذا الطبيعيني؛ ويخطئ الذّريني، ويخطئ
واإلنسان وفن، منطق الدنيا أن وفاته للمنطق، يشء كل يخضع أن يريد دينه. فوق

وعاطفة. رأي والحياة وشعور، عقل
لهلكت املتكلمني مكان «لوال الجاحظ: قال عليه؛ عياًال بعده املعتزلة كان وقد
أقل لم فإن النِّحل؛ جميع من العوام لهلكت املعتزلة مكان ولوال األمم، جميع من العوام
أقول فإني املعتزلة، من العوام لهلكت النظام) (يعني وإبراهيم إبراهيم أصحاب ولوال
وشملتهم املنفعة، فيها ظهرت أبوابًا واخترص أموًرا، لهم وفتق سبًال، لهم أنهج قد إنه

النعمة».143 بها

الجاحظ

املعتزيل. الجاحظ يف كلمة هنا نتكلم أن ونريد األديب، الجاحظ عن سبق فيما تكلمنا
البحث، يف ومنهجه وحياته «النَّظام» عىل الضوء بعض ألقينا أن بعد ولعلنا
عقليته تتكون ولم بدًعا، يكن لم وإنه وحده، أمة يكن لم الجاحظ إن نقول أن نستطيع
منهج ويف البالغة يف صوره من وصورة له، ونتاًجا النظام وليد كان إنما عدم، من
واليقني، اإليمان قبل والتجربة الشك ويف العقل، تحرير ويف االطالع، سعة ويف البحث،

.٥١ االنتصار 142
.٦٩/٤ الحيوان 143
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اطالعه يف فاقه ربما ولكن الجرأة، يف وال الذهن حدة يف النظام يساوي يكن لم وربما
وازدياد الزمان، تقدم بحكم النظام اطلع مما أكثر وغريها اليونانية الثقافة كتب عىل
الجاحظ أما حياته، مقتبل يف شابًا مات النظام أن إىل هذا والتأليف؛ الرتجمة حركة
والخلفاء باألمراء واتصل التسعني، عىل نيف أن بعد إال يمت ولم طويال، عمر فقد
فضفاض أسلوب من منح بما الحظوة كتبه ورزقت عندهم، الحظوة ورزق والعامة،

ممل. غري متعرج طويل جذاب
الذائد ملشاكلها، املوضح لها، املنارص عنها، املدافع املعتزلة لسان حياته يف وكان
بكتبه الناس يحتفظ أن إىل البغيض التعصب أدى — األسف مع — ولكن حياضها، عن
ضيقي املتزمتني يد من يسلم ولم إلينا تصل لم االعتزال يف فكتبه الدينية، ال األدبية
األدب، كتب من ونحوها و«البخالء» و«الحيوان» والتبيني» «البيان لنا بقي فقد النظر؛
«االستطاعة يف كتابه وال الفضيلة»، عىل وفضله «االعتزال كتابه مثًال لنا يبق لم ولكن
الدينية. كتبه من ذلك غري إىل املعتزلة» «فضيلة وكتاب القرآن» و«خلق األفعال» وخلق
أن ويحاول املعتزلة، من غريه يف يحار كما فيه يحار االعتزال ناحية من له فاملرتجم
املكثر املؤلف أنه مع االعتزال، يف مذهبه منها ليتعرف وهناك هنا متفرقة نتفا يجمع

القدير. والكاتب
زمنه، يف املعروفة املعارف أنواع عىل اطالًعا زمانه أهل أكثر كان الجاحظ لعل
املحدثني، وشعر اإلسالمي والشعر الجاهيل الشعر عىل االطالع أتم مطلع األدب يف فهو
العلم واسع عالم الدينية العلوم ويف قولهم، وفصيح وخطبهم العرب أخبار عىل ومطلع
دقائقها، عىل مطلع بها خبري اليونانية الثقافة ويف الكالمية، واملذاهب والحديث القرآن يف
اليونانية،144 واإللهيات بالطبيعيات عالم فهو «الحيوان»، كتابه ذلك عىل يدل ما وأكرب
أحيانًا املنطق» «صاحب ويسميه عنه، النقل ويكثر الحيوان يف أرسطو كتب ما يعرف
عن وينقل واألخالق،145 النفس يف اليونان قاله بما عالم وهو أحيانًا، باسمه ويسميه

سلمويه.147 عن وينقل وبختيشوع146 حنني

.١٢٩/٤ الحيوان 144
.٧٦/٢ األدباء ومحارضات و٣٩ ٣٨/٥ الحيوان انظر 145

.١١١/٥ 146

.٧٤/٤ 147
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يف له يكون أن وقّل عرصه، ثقافة كل عقله يف الجاحظ جمع فقد الجملة وعىل
الفلسفة، يعرف ال فاللغوي النواحي، من ناحية يف يربزون العلماء كان فقد نظري، ذلك
أوًال، النظام غري عند نجدها أن قل اإلحاطة هذه ولكن األدب، يعرف ال والفيلسوف
للجاحظ كان هذا أجل ومن أستاذه. ذلك يف الجاحظ فاق وقد بعده، من والجاحظ
له وجعل معانيه، أغزر أنه فضله كان األدب ففي جميًعا، والفلسفة األدب عىل فضل
غزيرة األسلوب، ناصعة فتجدها رسائله فتقرأ بحتًا؛ شكًال يكون كاد أن بعد موضوًعا
وهذه املعلمني، يف رسالة وهذه القيان، يف رسالة هذه شكل، ولها موضوع لها املعنى،
استطاع والتدوير»، «الرتبيع رسالة وهي الهجاء، يف رسالته حتى الغناء، يف رسالة
املسائل أي يعرف أن شاء ملن رسائله أحسن لعلها بل علميًا، موضوًعا لها يجعل أن
عىل وفضله الجاحظ. عرص يف الناس يشغل كان والفلسفية واألدبية والعقلية العلمية
وبختيشوع حنني يفعل كان كما ال األذهان، إىل قريبة أدبية صياغة صاغها أنه الفلسفة
األدباء، بأقوال الفالسفة وقول الجاهليني، بأشعار أرسطو كالم يمزج فهو األعجميان؛

العقل. وتغذي القارئ تلذ نتيجة إىل كله ذلك من ويخرج
يف عامة املعتزلة ومن «النظام» أستاذه من كربى فائدة استفاد كله ذلك مع وهو
عبًدا وليس وينقده، يرويه بل فقط، يرويه لألدب عبًدا فليس العقل؛ بسلطان القول
للحديث عبًدا وليس وسلمويه، وبختيشوع حنني يفعل كما اليونان وفالسفة ألرسطو

العقل. استساغه ما إال منه يشء بصحته يسلم وال ينقده بل املحدثون، يفعل كما
روي بما ويهزأ الناس، من السعايل وأوالد السعايل عن العرب بروايات يهزأ فهو
أنه يف األنصاري زيد أبي مثل العلماء وينقد الجن، وأحاديث الجن رؤية يف الشعر من
ألمثال النقد ينقصه ولكن ثقة أمني زيد أبا أن ويرى ينقدها، وال األخبار هذه يروي

عرصه.149 يف الشائعة بالخرافات ويهزأ األخبار،148 هذه
«وهذا مثًال: فيقول بعضها، ينقد ثم الحيوان يف آرائه من كثريًا أرسطو عن وينقل
فيقول: أحيانًا به يهزأ بل إلخ150 ذلك؟» كان ولم هذا، أفهم «ولم حينًا: ويقول غريب»،
فزعم ذلك عن أعرابيًا فسألت رأسان، لها حية ظهرت قد أنه املنطق صاحب زعم «وقد

.٨٦/١ الحيوان انظر 148
.٨٧/١ الحيوان 149

إلخ. و١١/٤ ١٦٢ ٣ ٧٦/٤و الحيوان انظر 150

785



اإلسالم ضحى

فقال: وتعض؟ تأكل أيهما ومن تسعى؟ الرأسني جهة أي فمن له: فقلت حق، ذلك أن
عىل الصبيان يتقلب كما بالتقلب حاجتها إىل تسعى ولكنها تسعى، فال السعي فأما
برأسيها تعض فإنها العض وأما بفم، وتتغدى بفم تتعىش فإنها األكل وأما الرمل؛
ويفضل والنبات، الحيوان يف بنفسه يجرب هو ثم الربية».151 أكذب به فإذا — مًعا
زجاج بْرنيَّة ووصف وسنَّور.152 جرذ بني رآها معركة فيصف نقل، كل عىل التجربة
إن ويقول بالفرئان.153 العقارب فعلت ما ووصف فاًرا، وعرشون عقربًا عرشون فيها
رأسها عىل ألقيت فإني أنا أما والشيخ، ذاب السَّ ريح تكره األفاعي إن يقولون الناس

دليال.154 قالوا ما عىل أجد فلم غمرها ما السذاب من وأنفها
ويسأل الناس،155 عند شاعت كاذبة أخباًرا منهم ويصحح الجزارين يسأل وهو

بالحيات.156 يتعلق فيما الحوائني
يتساءل: كأن األمور، أدق يف حتى اللطيفة والتوجيهات الدقيقة املالحظات له ثم
وتلك املصباح، يناغي كما شيئًا يناغي ال الطفل «إن فيقول: املصباح؟ الطفل يناغي لم
اللهاة فتق يف الخواطر عىل والبعث الهمة، وتهييج النفس تحريك يف له نافعة املناغاة

األثر».157 أكرم النفس يف له الذي والرسور اللسان، وتشديد
ال، أو املزاج بقدر األلوان وتختلف البياض أو السواد أصلها هل األلوان يف ويبحث
النريان ألوان تختلف أجله من الذي السبب يف ويبحث والضياء، البياض بني والعالقة
إىل والكلب القط من وترقيها ونشوئها الحيوان لغة يف ويبحث السحاب.158 وألوان
ثم الطريفة. املباحث هذه أمثال من كثري إىل بها،159 تنطق التي الحروف وعدد القرد
ِطلسًما حمص يف أن الناس بأقوال يؤمن فال العلمي، بعقله الشائعة اآلراء ينقد هو

.٥٢/٤ الحيوان 151

.٧٧/٥ الحيوان 152

.٧٨/٥ الحيوان 153
.١٣٣/٦ الحيوان 154
.١٤٩/٦ الحيوان 155
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للعقرب مضاد حيوان وجود باحتمال ذلك ويعلل فيها، تعيش أن من العقارب يمنع
أن عضت إذا البعوضة يمنع طلسم بوجود ويهزأ البلد. هذا يف تعيش أن من يمنعها
منها يزل فلم املغرب بعيد قدمه ظهر عضت بعوضة بأن ذلك فيكذِّب حرقة، لها تكون
علميًا.161 بحثًا وتأثريها العني يف ويبحث العشاء.160 أذان سمع أن إىل وحرقة أُكال يف
ألقوال ويعرض اآلثار، من ذلك يف ورد وما املسخ من الناس عند شاع فيما ويبحث

العقلية.162 الحجج مع ذلك يف والعلماء الطبيعيني
كتبه لنا بقيت ولو نبعد. لم معرفة زمانه أهل أوسع كان الجاحظ إن قلنا فلو
شاملة معارف» «دائرة منها لنا لخرج أبجديًا ترتيبًا ورتبناه فيها، ما وجمعنا كلها،

الجاحظ. عرص معارف عىل دالة وافية
االعتزالية. الجاحظ ناحية إىل ذلك بعد ولنعد

رضورية، املعارف كون بشيئني: أُْغرَى الجاحظ «إن واألمل: املنية يف املرتىض قال
الذي ما غامضة، عبارة فهي رضورية، املعارف أن فأما الرافضة».163 عىل والكالم

اآلتية: النصوص العبارة هذه عىل ضوءًا يلقي مما لعله الجاحظ؟ بها يقصد
باختيار وليس بطبعه، لإلنسان فهو اإلرادة بعد «ما الجاحظ: قال األشعري: قال

اإلرادة».164 سوى باختيار فعل منه يقع وليس له،
يشء وليس طباع، رضورية كلها املعارف «إن الجاحظ: قال الشهرستاني: وقال
طباًعا».165 أفعاله ل ويحصِّ اإلرادة، سوى كسب للعباد وليس العباد، أفعال من ذلك من
هل وبعده: الجاحظ عرص يف الكالم علماء بني الخالف فيها جرى املسألة وهذه
نظر، وبال اكتساب بال تحصل أنها بالرضورية ويعنون نظرية؟ أو رضورية املعارف
أنها كالجاحظ يرى الرازي الفخر فكان والنظر؛ باالكتساب تحصل أنها نظرية وبأنها
بعضها أن غريهم ويرى نظرية؛ أنها يريان والغزايل الحرمني إمام وكان رضورية،

الجاحظ. رأي تفسري يمكننا هذا ضوء ويف نظري، وبعضها رضوري

.١٢٠/٥ الحيوان 160
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هما: مسألتان املوضوع هذا يف البحث إىل املعتزلة جر وقد

فيه؟ هللا يخلقها أو نفسه أفعال يخلق اإلنسان هل (١)
حجًرا رمى فإذا تنسب؛ ال أو الفاعل إىل تنسب هل فعل؛ من املتولدة واألفعال (٢)
فأحرق عوًدا أشعل وإذا إليه؟ تنسب هل ودائرة، ودائرة دائرة منه فتولدت املاء يف
من إىل تنسب هل أحداث، املوت من وتولد أشخاص، موت اإلحراق عن وتولد البيت،
أعالم من س» األْرشَ بن «ثُماَمُة فكان املسألتني؛ هاتني بحث تقدم وقد العود؟ أشعل
موته بعد ويتولد فعال، شخص يفعل فقد لها؛ فاعل ال املتولدة األفعال أن يرى املعتزلة
ألنه هللا، إىل نسبتها يمكن فال قبيحة كانت وإذا امليت، إىل نسبتها يمكن فال أفعال، عنه

املتولدات.166 كل يف ذلك نقول أن فيجب لها، فاعل ال أفعال فهي القبيح، يفعل ال

فعل من ليست املعارف بأن القول إىل فأداه الرأي هذا يرى كان الجاحظ أن ويظهر
اإلنسان إن قال ولذلك النظر. اتجاه من أو الحواس اتجاه من إما متولدة ألنها اإلنسان،
وطبيعة؛ فاضطرار ذلك بعد يحدث وما اإلرادة، توجيه إال له ليس معارفه تحصيل يف
ذاك، من أكرب هذا وأن أصفر، وهذا أحمر، اليشء هذا أن فأدركت عينك فتحت أنت فإذا
بعبارة أو منه، تحصل التي املعارف وأما كسبي، اختياري إرادي عمل لعينك ففتحك
واستعراض البحث إىل الفكر توجيه يف الشأن وكذلك فاضطرارية؛ منه، تتولد أخرى
العلم وتحصيل اقتناعه عدم أو الناظر اقتناع ولكن إرادي، عمل النظر فتوجيه الربهان،

كسبي. ال اضطراري أو رضوري عمل به
بطبعه، ويطرب ويألم بطبعه، الثدي يلتقم فهو بطبعه؛ معارف اإلنسان ومعارف
وأن الجزء، من أكرب الكل أن يدرك فبدأ طبيعية، معارفه نمت طبيعيًا عقله نما فإذا
يقبل بطبعه وهو والنظر، الفكر يتطلب بطبعه وهو مكانني، يف يكون ال الواحد الجسم

عنده. يصح لم ما ويرفض برهان من لديه صح ما
يعاقبون الذين الكافرين دائرة تضييق إىل أداه الباب هذا يف الجاحظ توسع ولعل
اإليمان إىل النظر يؤده ولم بلغته ومن بآثم، فليس الدعوة تبلغه لم فمن كفرهم؛ عىل
حكاه ما وهذا وعاند. الدعوة صحة عىل الربهان لديه قام من يأثم إنما بآثم؛ فليس بها
والنصارى اليهود من اإلسالم ملة مخالف أن إىل الجاحظ «ذهب ذلك: يف عنه الغزايل

.٤٩ ص الشهرستاني انظر 166
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الحق درك عن فعجز نظر وإن آثم، فهو اعتقاده خالف عىل معانًدا كان إن والدهرية
معذور؛ أيًضا فهو النظر وجوب يعرف لم حيث من ينظر لم وإن آثم، غري معذور فهو
عجزوا وقد وسعها. إال نفًسا يكلف ال تعاىل هللا ألن فقط، املعاند هو املعذب اآلثم وإنما
املعرفة».167 طريق عليهم استد إذ تعاىل هللا من خوًفا عقائدهم ولزموا الحق درك عن
وصل قليلة فئة إال ناجون كله والعالم األوربيني وغري مثًال األوربيني أن يرى بهذا فهو
رياسة أو جاه عىل حرًصا اإلسالم قبول يف عاندت ثم حق، اإلسالم أن إىل بحثها بها
بمحال ليس الرأي هذا بأن الغزايل عليه رد وقد األسباب. من ذلك نحو أو دينية
وكان ينظروا، لم قوم بعقاب أتى الرشع ولكن جائًزا، لكان الرشع به ورد ولو عقًال،
يتشدد فأحيانًا املوضوع، هذا يف مضطربًا الغزايل نرى إنا بل ينظروا؛ أن مكنتهم يف
من قريبًا مذهبًا يذهب وأحيانًا املستصفي، كتابه يف كما هذا رأيه يف الجاحظ عىل ويرد

التفرقة». «فيصل كتابه يف كما الجاحظ مذهب
املعارف إن بقوله املسألة هذه يف الجاحظ قول ربطنا من إليه ذهبنا ما ووجه
ليست وعقائده اإلنسان آراء أن ذلك استتبع رضورية املعارف أن رأى ملا أنه رضورية،
وما عقله تكوين لكيفية حتمية نتيجة وأنها فرًضا، عليه مفروضة هي بل مكتسبة،
فلم دين عليه عرض فمن العاملني، هذين بني طبيعي تفاعل وأنها اآلراء، من يعرض
فمن يستحسن؛ أن اإلمكان يف وليس االستحسان، عدم إىل مضطر فهو عقله يستحسنه
مكتسب؛ غري رضوري فكفره كفر ومن مكتسب، غري رضوري فإسالمه نظر عن أسلم
من ذلك بعد فما وجهها فإذا اإلرادة، توجيه إال املكتسبة األعمال من لإلنسان وليس
نفًسا هللا يكلف ال إذ اعتقاده، عن مسئوًال يكون ال وحينئذ فيه. له دخل ال وإيمان كفر
ليس إذ ذلك، يف عليه لوم فال أسود األحمر فرأى اللون بعمى أصيب فمن وسعها؛ إال
له دخل فال أحمر أو أسود هذا يرى أن أما يقفلها، أو عينه يفتح أن إال استطاعته يف

املعقوالت. يف الشأن وكذلك فيه،
قول ومن رضورية»، املعارف «إن الجاحظ: قول من أفهمه أن استطعت ما هذا
املعتزلة مبدأ وبني بينه تناقًضا الرأي هذا يف أرى ولست بذلك. أغرى إنه املرتىض،
لم إرادته عىل اإلنسان بسيطرة قال إذا ألنه نفسه، أفعال يخلق اإلنسان أن وهو العام،

ورضورة. طبع ذلك بعد تولد ما إن قال وإن العام، املبدأ يخالف

.٣٥٩/٢ للغزايل املستصفي 167

789



اإلسالم ضحى

إليها ونظر حد، أقىص إىل هذه «الطباع» نظرية يف توسع الجاحظ أن يظهر بل
إال ذلك من إلينا ينقل لم أنه األسف ومن األخرى. حتى العالم تشمل واسعة نظرة
يقول «كان الجاحظ إن يقول: فالشهرستاني النظرية؛ لرشح تامة كفاية تكفي ال رموز
مخصوصة أفعاًال لها وأثبت الفالسفة من الطبيعيون قال كما لألجسام الطبائع بإثبات
وقال يفنى. أن يجوز ال والجوهر تتبدل فاألعراض الجواهر، عدم باستحالة وقال بها؛
يقول: وكان النار. طبيعة إىل يصريون بل عذابًا، فيها يخلدون ال إنهم النار أهل يف

فيها».168 أحد يدخل أن دون نفسها إىل أهلها تجذب اآلخرة) نار (أي النار
القوانني فيها يقرر فهو عديدة، معان عىل تدل — إيجازها عىل — عبارة وهي
وهو تتخلف، ال طبيعية قوانني كلها العالم هذا وألشياء وللنار فللماء لألشياء؛ الطبيعية
أن يجوز ال «الجوهر يقول: فهو تنعدم، ال املادة أن وهو الحديث الهام املبدأ يقرر
فيكون ويتغري يتحول وإنما ينعدم ال ثابت املادة فجوهر األعراض؛ تتغري وإنما يفنى»
املادة، عىل طارئة أعراض كلها وهذه خشبًا، ومرة معدنًا، ومرة زرًعا، ومرة ماء، مرة

املواد. منها تتكون التي األولية العنارص عىل طارئة إنها فقل: شئت وإن
وفاق النار أهل طبيعة أن يرى اآلخرة؛ يف حتى غريب رأي إىل ذلك يف يذهب بل
يعلنون بطبيعتهم النار فأهل للجنة؛ وفاق الجنة أهل طبيعة النمط هذا وعىل للنار،

وطبيعتهم. بطبيعتها إليها تجذبهم فهي أنفسهم، عن النار
وهي بها، أغرم الجاحظ أن وذكر املرتىض، ذكرها التي الثانية املسألة وأما
يف رسالته من قصرية نتف فيها الجاحظ كتبه مما لنا بقي فقد الرافضة؛ عىل الكالم
بن زيد خرج ملا ألنه بذلك سميت الشيعة من فرقة والرافضة — اإلمامة» «استحقاق
عليهما، وترحم فيهما القول فأحسن وعمر بكر أبي يف رأيه عن سئل الحسني بن عيلّ
إىل ذاك إذ الشيعة وانقسم رافضة، فسموا لهما توليه أجل من الشيعة من قوم فرفضه
أقل الزيدية ولكن وعمر، بكر أبي عىل عليا يفضل وكالهما وزيدية، رافضة فريقني:

سيأتي. كما فيهما حكًما وأعدل عليهما طعنًا
واستحقاقهما وعمر، بكر أبي عن املدافع موقف الرسالة هذه يف الجاحظ وقف وقد
يف والرافضة الزيدية إليها لجأ التي الحجج — بيان أقوى يف — ذكر أن بعد اإلمامة
هذه عليه تدل كما رأيه، وخالصة حجة. حجة عليهما يرد أخذ ثم عليهما، عيلّ تفضيل

أوروبا. طبعة ٥٢ ص والنحل امللل 168

790



املعتزلة

يعني ولم خليفة، عىل ينص لم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن املنتثرة: واملقتطفات املتفرقة الشذور
التفضيل، سبب تكون أن تصح ال القرابة وأن السقيفة، حديث بدليل بعده، يتوىل من
يكون أن يصح هل يف البحث إىل ذلك ثنايا يف وتعرض عيلّ. من أوىل وعمر بكر أبا وأن
من عليه يرتتب ملا يصح ال هذا أن فرأى واحد، زمن يف واحد إمام من أكثر للمسلمني
املصالح وتحصيل املفاسد، درء عن العجز يسبب مما والخصومات واملنازعات املفاسد
عىل الرد يف خاًصا كتابًا له أن إىل الرسالة هذه يف كالمه يف وأشار األكمل. الوجه عىل

الرافضة.169
رسالته يف ذكره الذي أمية بني يف رأيه اإلمامة استحقاق يف رأيه يكمل مما ولعله
عثمان، عرص من األوىل السنني وست وعمر، بكر أبي عرص يمدح فهو بذلك،170 املعنونة
قتل أن إىل الفتن وتالحقت األحداث، تتابعت ثم كلمة؛ واجتماع ألفة أيام كانت فقد
فيه حول وأنه معاوية ذكر ثم واللعنة؛ النار لقاتله وأوجب بالشهادة، هللا فأسعده عيلّ،
من وأكفره أخطاء، من ارتكب ما وعدد قيرصيًا، غصبًا والخالفة كرسويًا، ملًكا اإلمامة
الجاحظ، عرص أهل ومن معاوية، عرص أهل من إكفاره ترك من عىل ونعى أعماله، أجل
نابتة عليهم أربت وقد إكفاره، برتك كفروا قد العرص ذلك أهل من كثريًا أن «عىل فقال:
ومن بدعة، معاوية وسب صحبة، له فإن تسبوه ال فقالوا دهرنا، ومبتدعة عرصنا،
واستمر السنة». جحد مما الرباءة ترك السنة من أن فزعمت السنة، خالف فقد يبغضه
عبد إىل أتى حتى املدينة، وإباحة الكعبة، ورمي الحسني، قتل من يزيد، فظائع يعدد
والوالة، الخلفاء نقد يف الحرية من الباقية البقية خنق أنه عليه فنعى مروان بن امللك
يف أن وأراهم العواقب، وخوفهم الجبابرة، وعظ ربما الصالحني بعض كان «وقد فقال:
بن والحجاج مروان بن امللك عبد قام حتى األرض، يف الفساد عن ينهون بقية الناس
فعلوه». منكر عن يتناهون ال فصاروا فيه، وقتال عليه وعاقبا ذلك عن فزجرا يوسف،
الجورة ولعن فتنة السوء والة سب «أن يزعمون الذين عرصه أهل من النابتة ونقد
كان إذا ثم متأوًال؛ أو متعمًدا مؤمنًا قتل من لعن عىل مجمعون أنهم من وعجب بدعة»
وإن عيبه، وال نفيه وال خلعه وال سبه يستحلُّوا لم عاصيًا أمريًا أو جائًرا، سلطانًا القاتل

الجزء «الكامل» كتاب هامش عىل املطبوعة اإلمامة» «استحقاق كتاب من املختارة الفصول انظر 169
بعدها. وما و٢٦٩ بعدها وما ٢١٢ ص الثاني

املأمون. عرص من الثالث الجزء يف املطبوعة أمية بني يف رسالته انظر 170
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مرة، يتسكعون وإنما الضعيف؛ وظلم الفقري، وأجاع الفقهاء، وقتل الصلحاء، أخاف
هللا. عصمه ممن بقية إال مرة، ويشاركونهم مرة، ويقاربونهم مرة، ويداهنونهم

فيها يصف كتبها رسالة من نتف بعض الدينية املسائل يف الجاحظ خلفه ومما
رسالته من ويظهر الخمر؛ وتحريم النبيذ لتحليل فيها ويحتج عرصه، يف الرشاب أنواع
مزايا سائله لسان عىل الجاحظ وضع وقد يرشبه.171 يكن لم النبيذ حل تقريره مع أنه
والنفس الجسم يف وأثره وصفه دقة يف فبالغ األدبي، أسلوبه ذلك يف واستعمل النبيذ،
النبيذ، لتحريمهم املدينة فقهاء عىل جريئًا شديًدا رًدا ورد نواس، أبو فعل مما بأكثر
هجرته ودار ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مدينة أهل يقول: قائال «لعل فيقول: العراقيني لرأي منتًرصا
مجمع وكلهم … حظره وما الرسول أباحه وما والخمر واملسكر والحرام بالحالل أبرص
ال البلدة حق عظم إن ذلك يف نقول وإنا … كالخمر وأنها املنكرة األنبذة تحريم عىل
املجمع والسنة الناطق بالكتاب والحرام الحالل يعرف وإنما يحرمه، وال شيئًا يحل
حتى جلدوا أنهم املدينة أهل عىل وعاب املعينة». واملقاييس الصحيحة والعقول عليها
أن املثال هذا عىل يجب وكان الخمر، آلة أنه زعموا «ألنهم الفارغ، الزق يحمل من
القتل». آالت كلها هذه ألن القاتل، والسم والسكني السيف حامل عىل ذلك بمثل يحكم
كل وليس املالئكة، طبائع إىل اإلنس طبائع من يخرجوا لم املدينة أهل بأن ذلك وختم

وصوابًا. حًقا يقولونه ما
كان ما إال بالحديث العمل يرى ال الجاحظ أن أيًضا الرسالة هذه أفادتنا وقد
يصححه كأن الحديث يف الناس اختلف فإذا املتقدم؛ نصه عليه يدل كما عليه، مجمًعا
ترك ولذلك للعقل؛ فالحكم ينقصه آخر حديث يروي كأن أو آخرون، ويضعفه قوم
إىل ورجع الحرمة، يفيد وبعضها الحل، يفيد بعضها ألن النبيذ، يف الواردة األحاديث
ووضعه الترشيع، أسس من أساس الصحيح العقل أن برصاحة أبان كما يحكمه. عقله

الفقهاء. كتب يف املقيد القياس وهو عادة، يوضع الذي الشكل غري شكل يف
وامليل والتنقيب البحث يف بالقصور ورماهم الحديث، رجال الرسالة هذه يف وهاجم
متنافرين دائًما، واملحدثني املعتزلة دأب وهذا اإلنصاف، عن واالنحراف التنقري، عن
وبلغ البحث، ومنهج العقلية يف بينهم لالختالف عنيفة، خصومة متخاصمني متباغضني

سيأتي. كما القرآن خلق فتنة يف أشده ذلك

.٢٥١/٢ الكامل هامش عىل الرسالة انظر 171
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«ولو يقول: يروون، فيما عقولهم يعملون ال جماعون، ألنهم ينقدهم والجاحظ
وقد مجردة، الروايات أكثر ولكن املئونة، ت خفَّ وبرهاناتها عللها مع األمور يروون كانوا
وينقدهم الربهان».172 عن اإلخبار ودون العلة، حكاية دون اللفظ ظاهر عىل اقترصوا
من والروايات األخبار من والغريب األلفاظ، من الغريب إىل يميلون ألنهم واملفرسين هم
«الحيوان» كتاب يف التفسري ومن الحديث من له يعرض فيما تراه ولذلك تمحيص؛ غري
وطبائع املعقول حسب تفسريه ويفرس العلل، لتفهم ويقف الروايات، يف العقل يحكِّم

األشياء.
واملقرر مسائلها، يف واملتوسع مبادئها، عن الدفاع يف زمنه يف املعتزلة زعيم كان ثم
والتعديل والقبح، الحسن نظرية عن يدافع لها، يتعرض من وجه يف ويقف لها،
حسن هللا كالم أن أكثرهم زعم «ثم فيقول: القرآن خلق نظرية عن ويدافع والتحوير؛
برهانه وجعله تأليفه، توىل هللا وأن عمران، آل غري والبقرة القرآن، غري اإلنجيل وأن …
ولو … نقص منه ينقص أن شاء ولو زاد، فيه يزيد أن شاء لو وأنه رسوله، صدق عىل
كان باهلل وأنه تفصيًال فصله وأنه تنزيال، أنزله وأنه نسخه، بغريه كله ينسخه أن شاء
جميع فأعطوا يخلقه! لم كله ذلك مع هللا أن غري هو، إال عليه يقدر وال غريه، دون
أنه يزعم أن — بزعمه — منعه الذي أن والعجب … الخلق اسم ومنعوا الخلق، صفات
ليس أنه سلفه من أيًضا يسمع لم أنه يعلم وهو سلفه، من ذلك يسمع لم أنه مخلوق،

إلخ. بمخلوق»173
األدب يف واسع أثر لهم الذين القليلني الرجال من الجاحظ كان فقد الجملة وعىل
فكًها، واسًعا، عذبًا، سهًال، أسلوبًا فكان أسلوبه، يف الحظوة ورزق الدين، ويف الكالم ويف
لقائل؛ قوًال فيه يرتك ال حتى يولده يزال وال املختلفة، وجوهه عىل ويقلبه املعنى يتتبع
قبله وكانت األذهان، إىل قرَّبها الدينية املسائل ويف االعتزال يف هذا أسلوبه استعمل فلما
وقربها ضيقها وأوسع غامضها، بأسلوبه فجال الخاصة، إال يدركها ال غامضة مركَّزة
أقوال تسيغ تكن لم أذهان إىل به ووصلت املعارف، دائرة فاتسعت يفهم، ذهن كل إىل
املجمل؛ والتعبري املوجز، القول يقنعهم يكن لم قوم عقول وأقنع واملتكلمني، الفالسفة

له؟ مدينًا يكن لم بعده العربية قرَّاء من إنسان فأي

.١٦٦/١ الحيوان 172
أمية. بني رسالة 173
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بغداد فرع

برش بن ا�عتمر
(مات سنة ٢١٥)

نمامة بن األرشسأحمد بن أبي داودأبو موىس ا�ردار

جعفر بن مبرش جعفر بن حرب

أبو القاسم البلخي

أبو الحس7 الخياط
(صاحب كتاب االنتصار)

عيىس بن الهيثم الصويف أبو جعفر اإلسكايف

املْعتَمر برشبن

يحيي ابن بالفضل اتصل وقد بغداد، يف االعتزال فرع مؤسس الهالل سهل أبو هو
وله قوية، شخصية وهو الرشيد، هارون أيام يف وأزهر إليه، مقّربًا وكان الربمكي،

االعتزالية. وناحيته األدبية، ناحيته بارزتان: ناحيتان
بالصحيفة وذلك العربية، البالغة لعلم مؤسس أول أنه يل يظهر األدب: ففي
أساسية ألمور فيها تعرض فقد والتبيني؛174 البيان يف عنه الجاحظ نقلها التي القيمة

للكاتب: فيها نصح فقد قبله، من ألحد أرها لم البالغة يف

الفراغ، أوقات إىل فليعمد لها، صالًحا وقت كل فليس الكتابة أوقات يتخري بأن (١)
ال سائًغا سهًال عنده الكالم يخرج أن أحرى ذلك فإن الطبع، ومواتاة البال، وخلو

معقًدا. وال متكلًفا

.١٢٦/١ 174
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سهًال، وفخًما عذبًا، رشيًقا اللفظ يكون أن وهو البليغ، للكالم األعىل املثل ورسم (٢)
معروًفا. وقريبًا مكشوًفا، ظاهًرا واملعنى

يرشف «فليس الحال ملقتىض مطابقا الكالم يكون أن وهو البالغة، أساس وأبان (٣)
إنما العامة، معاني من يكون بأن يتضع وليس الخاصة، معاني من يكون بأن املعنى
مقام لكل يجب وما الحال، موافقة مع املنفعة وإحراز الصواب، عىل الرشف مدار
التي األلفاظ ويكسوها الخاصة معاني العامة يفهم أن األديب أمكن فإذا املقال»، من

التام». البليغ «فهو إليهم تقربها
يف وتحل موقعها، تقع أن يجب وأنه الكالم، يف وأماكنها لأللفاظ وعرض (٤)
عىل مكرهة وال موضعها، من نافرة تكون وال بشكلها، وتتصل ونصابها، مراكزها

أوطانها. غري يف النزول

فليرتك عرض، لعارض كان فإن فكره، وتعّىص لذلك، أهال نفسه يجد لم فمن
لعدم ولكن عارضة، لعلة ال وذوقه ذهنه تخلف إن أما طبيعته، تواتيه أن إىل الكتابة
هو أخرى صناعة إىل ويتحول والبالغة، األدب يرتك أن فخري قريحة، وجمود استعداد

مشاكلة. وأشد استعداًدا أكثر لها
البيان كتابه الجاحظ يؤلف أن قبل كتبها وقد البالغة. أسس ترى كما وهذه
بنحو قبله ومات الجاحظ، نضج قبل نضج بًرشا وألن عنه، نقلها الجاحظ ألن والتبيني،
وال ،٢٥٥ سنة الجاحظ ومات ٢١٠ سنة نحو مات بًرشا فإن — سنة وأربعني خمس
«مؤسس أسميناه فلو العربية، اللغة يف األسس هذه لوضع تعرض من برش قبل نعلم

نبعد. لم البالغة» علم
«لم الجاحظ: قال الشعر. من واملزدوج املخمس نوعي يف فائقة قدرة له كانت ثم
أبّان من أقدر ذلك يف كان وقد برش، عليه قوي مما واملزدوج املخمس عىل أقوى أحًدا أَر

الالحقي».
الحيوان، األخص وعىل خلقه يف هللا حكمة فيه يذكر الشعر من نوع يف نبغ وقد
نبدأ ما «أول وقال: الباب هذا يف طويلتني قصيدتني الحيوان يف الجاحظ له ذكر وقد
هذا يف له فإن املعتمر، بن برش بشعري والوحش الحيوان وأصناف الحرشات ذكر قبل
وجوه عىل بهذا ونبه والفوائد، الغرائب هذه من كثريًا فيهما جمع قد قصيدتني الباب
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رشحهما؛175 يف وأخذ القصيدتني ذكر ثم البليغة». واملوعظة العجيبة الحكمة من كثرية
القصيدتني: إحدى أول يف قال ذلك، يف شعره من مثًال نسوق ونحن

ال��َخ��تْ��ُر ش��أن��ه م��ن وك��ل��ه��م ال��غ��ن��ى ِط��الب ف��ي َدأب��ا ال��ن��اُس
َزْف��ُر176 ول��ه��ا ع��واء ل��ه��ا أذؤب ت��ن��ه��ش��ه��ا ك��أذؤب
ِس��ْح��ُر نَ��ْف��ِث��ِه ف��ي ل��ه ك��لُّ س��ب��ا وأِي��دي َف��ْوَض��ى ت��راه��م
��رُّ َوال��ضَّ ال��نَّ��ْف��ُع ب��ي��دي��ه م��ن وس��ب��ح��ان��ه ال��ل��ه ت��ب��ارك
وال��ُغ��ْف��ُر177 وال��تَّ��يْ��ت��ُل ال��ذِّي��ُخ ك��لُّ��ُه��ْم ِرْزِق��ه ف��ي ُخ��ْل��ُق��ُه َم��ْن
ال��َق��ْف��ُر َم��ْس��َك��نُ��ُه َوَم��ْن ف��ي��ه َع��الَ م��ا إذا ال��ج��وِّ وس��اِك��ُن
ال��وَْع��ُر178 َ َم��ْس��َك��نُ��َه��ا َوج��أْب��ُة َش��اِه��ٍق ف��ي األَْع��َص��ُم ��دَُع وال��صَّ
179 وال��ذرُّ ال��رائ��غ وال��تّ��نْ��ُف��ُل ُج��ْح��ِره��ا ف��ي ��م��اء ال��صَّ وال��ح��يّ��ة
َزم��ُر180 ول��ه��ا ِع��راٌر ل��ه��ا ِظ��لِّ��ه��ا ِم��ْن تَ��ْرتَ��اُع َوِه��ْق��ل��ُة
ال��َج��ْم��ُر181 ع��ن��ده��ا ش��يء وح��بُّ َش��ْه��وٍة َع��َل��ى ال��َم��ْرَو تَ��ْل��تَ��ه��ُم

بعدها. وما ٩٢ ص الحيوان من السادس الجزء يف هما انظر 175
وثبت بعًضا بعضها أدمى فإذا الفريسة عىل تتهارش قد الذئاب (إن تفسريه: يف الجاحظ يقول 176

الفرزدق: قال كما فمزقته عليه

دًما رأى ملا السوء كذئب وكنت
الدم عىل أحال يوًما بصاحبه

املنتفخ. الدابة جنب وهي زفرة جمع والزفر:
القرى. يف يكون وال الجبال رءوس يف يسكن مما وهو بالوعل، شبيه والتيتل الضبع، ذكر الذيخ: 177

الوعول. من واألنثى الذكر واألروية: األروية. ولد والغفر:
الغليظة. األتان والجأبة: الغليظ، الحمار والجأب: األوعال، من الشاب الصدع: 178

والخبث. بالروغان موصوف وهو الثعلب، التنقل: 179
صياحها. وعرارها: النعام، أنثى الهقلة: 180

أحب أي يشء وحب والنار، والحديد للحجر النعام ابتالع يف القول تقدم وقد صلبة، حجارة املرو: 181
يشء.
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ال��ت��م��ر ي��ع��ج��ب��ه��ا وع��ق��رب َح��نْ��َظ��ٍل ف��ي ت��َخ��ِض��ُم َوَظ��بْ��ي��ة
وال��نَّ��ْض��ُر182 وال��نَّ��ْوَف��ُل ��ْه��ُل وال��سَّ ََّح��َه��ا َرب��ا تُ��ْرغ��ُث َوإْل��َق��ُة

أوحتا اللتان هما الحيوان يف هللا صنع عجائب يف املعتمر بن برش قصيدتي ولعل
«الحيوان». كتابه تأليف للجاحظ

الخوارج: عىل عيلّ تفضيل يف قوله مثل مزاوج، شعر وله

��ن��ن ال��سُّ أه��ل وال ع��ب��اس اب��ن وال ال��ح��س��ْن أب��و أس��الف��ه��م م��ن ك��ان م��ا
األع��ارُب ال األع��الُم أول��ئ��ك م��ن��اج��ُب ال��دج��ى م��ص��اب��ي��ح غ��ر
ق��ص��ي��ص183 ح��ول��ه��ا ق��اع بَ��ق��ع��ة ق��وص ُح��ْر وَم��ْن ُق��وِص ُح��ْر ك��م��ث��ل
ال��َوَرل يُ��ْص��ط��اُد ال��بُ��ُخ��ور ِم��َن َوالَ ال��َع��َس��ْل يُ��ْش��تَ��اُر ال��َح��نْ��َظ��ِل ِم��َن َل��ي��َس
ال��بَ��اِدي��ة أَْه��ل ال��ِح��ْك��م��ِة َم��ْع��ِدن َم��ا َك��َع��ال��ِي��ه َس��اِف��ل��ُة َم��ا َه��يْ��َه��اَت

مخلوقات يف بالنظر والعظة واملذاهب، بالديانات تتعلق تعليمي شعر أكثره فشعره
جميع عىل فيها رد بيت ألف أربعني قصيدة له أن املرتىض ذكر وقد وهكذا. هللا،

املخالفني.

مسألة يحثه ما أهم أن ويظهر قليلة، نتف إال أقواله من يبق فلم االعتزال يف مذهبه وأما
«هو أنه ذكروا فقد حولها، الحقيقة يف يدور كالمه من فكثري التَّبعة، أو «املسئولية»
والظاهر التولد. معنى إىل اإلشارة سبقت وقد فيه».184 وأفرط بالتّولد القول أحدث الذي
قد اإلنسان من يصدر فالعمل املسئولية، تحديد منه الغرض كان التولد يف بحثه أن
شظية الزجاجة من وتتطاير زجاجة، فيكرس يرمي كالحجر أخرى أعمال منه تتولد
إلينا ينقلوا ولم أعماله. من يتولد عما اإلنسان يسأل حد أي فإىل وهكذا، إنسانًا تصيب

هذا. يف «برش» لرأي شافيًا تفصيًال — األسف مع —

السباع. أوالد بعض والنوفل: الغراب، والسهل: القردة، ولد والرباح: ترضع، وترغث: القردة، اإللقة: 182
عمر، عهد عىل فارس فتح يف كبري أثر له صحبته. يف اختلف سعد من عربي زهري بن حرقوص 183

الخوارج. أئمة من إماًما صار ثم بصفني عيلّ مع وكان
أوروبا. طبعة ٤٤ ص والنحل امللل يف الشهرستاني 184

797



اإلسالم ضحى

وهل عنها مسئول هو هل الطفل، أعمال يف بحثه أيًضا املسئولية حول يدور ومما
يعذبه، أن عىل قادر تعاىل هللا وأن بمسئول ليس أنه «برش» فرأى عليها؟ هللا يعاقبه
جانب يف مستحسن غري تعبري هذا أن رأى ولكنه إياه، ظاملا لكان ذلك فعل لو ولكنه

ألطف. تعبريًا املعنى هذا عن يعرب أن فيحسن هللا؛
استحق إليها عاد ثم كبرية عن تاب من إن قوله: أيًضا باملسئولية يتصل ومما
أال برشط املسئولية تمحو إنما توبته فإن عنها، تاب التي األوىل الجريمة عىل العقوبة

يعود.

بغداد يف االعتزال نرش يف أثًرا وأبعدهم شخصية أظهرهم من كان كثريو له تتلمذ وقد
ثالثة:

امُلردار. موىس أبو (١)
س. األْرشَ بن وثَُماَمُة (٢)
داود. أبي ابن وأحمد (٣)

امْلردار موىس أبي

ببغداد، االعتزال انتشار يف الفضل يرجع وإليه صبيح، بن عيىس فاسمه موىس أبو فأما
وحسن الوعظ عىل وقدرته وفصاحته، لسانه وبقوة الناسكة، الورعة الزاهدة بشخصيته
ثنائه وحسن بالعدل قصصه فسمع العالف، الهذيل أبو يوًما مجلسه حرض القصص.
أنفسهم، إىل وإساءتهم عبيده، عىل والتفضل خلقه، إىل باإلحسان له ووصفه هللا، عىل
املاضيني أشياخنا مجالس شهدت «هكذا وقال: فبكى عليهم، هلل يجب فيما وتقصريهم
سمي هذا أجل ومن عليهم»؛185 هللا رضوان عثمان وأبي حذيفة أبي أصحاب من
ما رق يفَّ وأن تركته، من ورثتُه يورث أال أوىص الوفاة حرضته وملا املعتزلة». «راهب
للفقراء، كان وأنه له، يكن لم ماله أن فذكر ذلك؟ فلم له: فقيل املساكني، عىل خلَّف
متطرف. عميل اشرتاكي هذا يف فهو حياته».186 طول به ينتفع يزل. ولم إياه، فخانهم

.٦٧ االنتصار 185

.٦٩ االنتصار 186

798



املعتزلة

بغداد يف االعتزال انترش إذا عجب فال الزاهد، الورع املنظر هذا فيهم يؤثر والناس
بسلوكه.

يمعن الغلو؛ شديد االعتزال؛ يف غال فهو شخصيته؛ جنس من االعتزالية وناحيته
من يسلم لم املعتزلة بعض حتى القليل، إال تكفريه من يسلم فال الناس، تكفري يف
مخلوقة العباد أعمال إن قال ومن كافر؛ فهو باألبصار يرى هللا إن قال فمن تكفريه؛
إبراهيم سأله حتى يورث،187 وال يرث ال كافر فهو السلطان البس ومن كافر؛ فهو هلل
التي الجنة «هل إبراهيم: له فقال فأكفرهم، جميًعا األرض أهل عن مرة نْدي السِّ بن
املشبهة وكّفر وافقوك»؟! وثالثة أنت إال يدخلها ال واألرض السماء كعرض عرضها
يف النار أشعل من أول ولعله األرض. أهل أكثر فيه كّفر ذلك يف كتابًا وألف واملجربة،
بالجدال، ويغري األنظار، يلفت بشكل املسألة أثار فقد القرآن، خلق فتنة يف بغداد
يرى كان ولعله ونظًما.188 وبالغة فصاحة القرآن مثل عىل قادرون الناس أن فزعم
بالغ ثم باملغيبات، وإخباره الدينية معانيه ناحية من أتى اإلعجاز أن املعتزلة كبعض
أثبت فقد بذلك قال من وقال: بقدمه، قال من وكّفر القرآن، بخلق القول يف (كعادته)

قديمني.189
ويجعلهم عليه، والرد للجدل الناس يثري موىس أبي من القول هذا أن وطبيعي
كانت حتى الحديث هذا يف املوضوع اتسع فقد كان، وكذلك بالغلو، الغلو يقابلون

بعد. فيما املحنة
من يتربأ فكان املعتزلة، من كثري موقف السياسية واألحداث الصحابة من ووقف
فلم عثمان، عىل الحكم يف وتوقف صفهما، يف كان ومن ومعاوية العاص بن عمرو
قاتليه؛ من تربأ ولكنه سيئًا، وآخر صالًحا عمًال خلط ألنه رش، وال بخري عليه يحكم

النار. أهل من بأنهم لهم وشهد
ألنهم العباسيني، هوى يوافق وحزبهما وعمرو معاوية يف هذا املعتزلة قول وكان
أمثال — الدين رجال من كان فإذا سمعتهم، يشوه ما كل ويحبون دولتهم، يكرهون
هذا يف املعتزلة تأثر هل ولكن نفوسهم. يف هوى ذلك صادف منهم يتربأ من — املعتزلة

.٤٨ والنحل امللل يف الشهرستاني 187
األنساب.. يف والسمعاني والنحل، امللل يف الشهرستاني عنه ذلك حكى 188

أوروبا. طبعة ٤٨ الشهرستاني 189
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بذلك، تأثروا مًعا والدين الدنيا رجال من بعضهم أن أظن العباسية؟ بالسياسة الرأي
املردار، موىس أبا األخريين هؤالء من أن وأظن الحر، التفكري ذلك إىل هداه وبعضهم

له. رأيه يبيع ال السلطان من بالقرب يُكِّر كان ومن زاهًدا، ورًعا كان فقد

الجعفران

حرب، ابن وجعفر ُمبرشِّ بن جعفر الجعفران، تلميذاه «املردار» حسنات من وكان
مبرش بن جعفر وكان والعمل. العلم يف املثل ومرضبا عرصهما، يف بغداد معتزلة سيدا
الكثرية الكتب وألف واالجتهاد، والنسك والقرآن والحديث والفقه الكالم يف مقدًما الثقفي
القرآن ظاهر إتباع فريى الظاهر، أهل قول يشبه ما يرى وكان والفقه، الكالم يف
الرأي أصحاب عىل الرد يف كتابًا ذلك يف وألف والقياس، الرأي ويكره واإلجماع، والسنة
يف املردار خليفة وكان حجته. لقوة منه برش فيفر املرييس برشا يناظر وكان والقياس.
تأّتيه بحسن االعتزال إىل كلهم «عانات» أهل نقل وقد القصص؛ وحسن والورع الزهد
تويل ال لم — معتزيل وكالهما — داود أبي بن أحمد الواثق سأل وقد قصصه.190 ورقة
وهذا ذلك، عن يمتنعون إنهم املؤمنني: أمري يا فقال املعتزلة)؟ (من أصحابنا القضاء
بنفيس إليه فذهبت يقبلها، أن فأبى درهم آالف بعرشة إليه وجهت مبرش بن جعفر
سنة مبرش بن جعفر ومات مثله؟191 القضاء أّويل فكيف يل.. يأذن أن فأبى واستأذنت

.٢٣٤
البرصة يف الكالم درس زاهًدا، متكلًما عامًلا كذلك كان الهمداني حرب بن وجعفر
بالرد عني وقد املردار، موىس أبي عىل بغداد يف درس ثم العالف، الهذيل أبي عىل
املرتىض عنه وحكى الهذيل». أبي «توبيخ سماه كتابًا فيه ووضع العالف، شيخه عىل
عنها، جعفر فتجرد ومال ضياع من ثروة له خلف السلطان أصحاب من كان أباه أن
وحرض مرة فحرض للمناظرة، الواثق مجلس يحرض كان هذا جعفًرا أن حكى كما
وصىل خفيه فنزع جعفر وتنحى بهم، وصىل الواثق وتقدم لها، فقاموا الصالة وقت

تعد الفرات نهر عىل وهيت الرقة بني مشهور بلد عانة أو وعانات و٨٩، ٨١ ص االنتصار انظر 190
الجزيرة. أعمال من

.٤٣ واألمل املنية 191
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هذا عىل يحتملك ال الواثق) إىل (يشري هذا إن داود: أبي بن أحمد له فقال وحده؛192
أنك لوال الحضور أريد ما جعفر: فقال مجلسه. تحرض فال عليه عزمت فإن الفعل،

.٢٣٦ سنة ومات انقطع ثم عليه، تحملني
االعتزال، من نوًعا بغداد يف أظهروا قد الجعفرين وتلميذيه املردار فإن الجملة وعىل
سببًا سريتهم وكانت عطاء؛ بن وواصل عبيد بن بعمرو يشء أشبه فكانوا زاهًدا، ورًعا
وزهد الجعفرين، ِعلم يقال فكان بالجعفرين، املثل ورضب ببغداد، االعتزال انتشار يف

العمرين. عدل يقال كما الجعفرين،

األرشس بن ثمامة

ليس االعتزال؛ ألوان من آخر فلْون — النمريي َمعن أبو — األرشس بن ثَُمامة أما
املنادم الخلفاء، قصور عىل املرتدد الدنيا، شئون يف املغامر املعتزيل ولكنه بالزاهد،
وغري االعتزال مسائل يف واملناظرة األدب، يف العذب بالكالم مجالسهم يزين والذي لهم،
الشهرستاني: يقول الطريفة. ونوادره املمتعة، بأحاديثه األدب كتب ملئت فقد االعتزال؛
يخلد الفاسق بأن اعتقاده مع النفس، وخالعة الدين، سخافة بني جامًعا كان «إنه
االعتزال، يف مذهبه به أراد فلعله الدين سخافة أما توبة». غري يف فسقه عىل النار يف
جداًال وكان واألدب، العلم يف دهره واحد «كان بأنه يصفه واملرتىض سخيًفا؛ يكن ولم
أنه فيظهر النفس خالعة وأما واحرتام. إجالل يف كثريًا عنه ينقل والجاحظ حاذًقا»؛
أول اتصل يتزهد. وال يتورع، وال بالطيبات، فينعم الحياة يف حظها لنفسه يعطي كان
وأعجبه عنه، عفا ثم الرشيد فحبسه رأيه لحرية بالزندقة ورمي الرشيد، بهارون أمره
املأمون أراده الوزراء. فوق عنده فكان املأمون أيام يف شأنه عال ثم نديًما؛ فاتخذه عقله
للخدمة تعرض أحًدا أر لم «إني وقال: فأبى سهل بن الفضل قتل بعد له وزيًرا ليكون
له: وقال ذلك، منه املأمون فقبل منزلته» تدوم وال حاله لتسلم يكن لم إال والوزارة
أن ومع األحول.193 خالد أبي بن بأحمد عليه فأشار أريد، ملا صالح برجل عيلَّ فأرش
يوًما له وقال يده، لثمامة أحمد يعرف فلم خالد، أبي بن أحمد رشح الذي هو ثمامة

وراءه. يصل حتى لإلمامة أهًال الواثق الخليفة يرى ال أنه أي 192
.٢١٥ طيفور 193
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دار يف لك معنى ال فإنه غريك، معنى فله الدار يف أحد كل ثمامة، يا املأمون: بحرضة
هي؟ وما فقال: لبيّنة، إيلَّ والحاجة الدار يف معناي إن ثمامة: له فقال املؤمنني، أمري

فأفحم.194 تصلح؟ ال أم ملوضعك تصلح هل مثلك يف أشاور قال:
فاستشاره فأبى، الوزارة عىل ثمامة فأراد املأمون عاد خالد أبي بن أحمد مات فلما
به يغدر بأال يحيى من ثمامة استوثق أن بعد أكثم، بن بيحيى فنصحه يصلح، فيمن
كله ذلك يف السبب ولعل الرش.195 بينهما وقع ما رسعان ولكن قبله، من غدر كما
بخصمه ثمامة فيها يظفر ومباحثات مناظرات من املأمون مجلس يف يدور كان ما
نعمته، يف السبب هو كان ولو يناظره، من عليه ذلك فيحقد حجته؛ وقوة لفصاحته

قسوة. يف الحجة ويلزمه مناظره يرحم ال ثمامة كان وقد سيما
بأنه الناس ومعرفة املأمون من لقربه االعتزال، نرش يف الفضل لثمامة وكان
لثمامة أكثم بن يحيي مقاربة من بلغ «أنه طيفور: يحكي حتى املناصب؛ يف يستشار

االعتزال».196 يف القول يتعلم جعل أنه منه املنزلة وطلب
قد الناس، أنطق (الربمكي) يحيي بن جعفر كان ثمامة، «قال الجاحظ: يقول
األرض يف كان ولو اإلعادة، عن يغنيه وإفهاًما والحالوة والجزالة والتمهل الهدوء، جمع
عن استغنى كما اإلشارة عن جعفر الستغنى اإلشارة عن بمنطقه يستغني ناطق
وال يتنحنح، وال يتلجلج وال يتحبس ال كان أحًدا رأيت «ما مرة: ثمامة وقال اإلعادة».
طلبه، عليه تقّىص قد معنى إىل التخلص يتلمس وال بُْعد من استدعاه قد لفًظا يرتقب
«وهذه القول: هذا بعد الجاحظ يقول يحيي». ابن جعفر من تكلًفا أقل وال اقتداًرا أشد
ثمامة كان — يحيي بن جعفر بها فوصف أرشس بن ثمامة ذكرها التي — الصفات
أنه علمت وما عرصه، أهل جميع دون عليها واستوىل لنفسه انتظمها قد أرشس بن
وال الحروف، عدد قلة مع اإلفهام حسن من بلغ كان بلدي، وال قروي زمانه يف كان
إشارته، وزن يف لفظه وكان بلغه، كان ما التكلف من السالمة مع املخرج سهولة من
قال قلبك». إىل معناه من بأرسع سمعك إىل لفظه يكن ولم لفظه، طبقة يف ومعناه

.٢٢٨ طيفور 194

.٢٥٦ طيفور 195

.٢٥٧ نفسه املصدر 196
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وصف كما كالمه مخارج يف الواضحة ألفاظه، يف الظاهرة ثمامة معاني الكتاب: بعض
يقول: حيث ُدَلف أبي مديح يف نفسه شعر الُخَريمّي

ُوُق��ْوف»197 ك��رك��ب ال��ق��ل��وب إزاء م��ع��ق��ول��ٌة ف��ي��ك َك��َل��ٌم ل��ه

منطًقا وأحسنهم عرصه أهل أبلغ كان ثمامة بأن تعرتف الجاحظ من شهادة وهي
من ثمامة كان وقد شهادة. من الجاحظ بقول وحسبك املعاني. أداء عىل وأقدرهم
«أخربنا ويقول والحيوان، والتبيني البيان يف أدبه من كثريًا عنه نقل الجاحظ، شيوخ
يل يظهر ما عىل — كان كما ومعانيه؛ أسلوبه يف به وانتفع ثمامة»، و«حدثني ثمامة»
تدل ثمامة نودر من لنا حكى فما الالذعة، والنادرة والفكاهة املجون يف أستاذه —

ذلك. عىل واضحة داللة
الدار، يوم يقرأ كتاب بذلك يكتب وأن معاوية لعن عىل يوًما املأمون ثمامة حرض
وال هذا تحتمل ال العامة إن املؤمنني أمري يا وقال: أكثم، بن يحيي ذلك عن يرض ولم
والرأي عاقبتها، ما تدر لم كانت وإن نفرة، لهم تكون أن نأمن وال خراسان، أهل سيما
ذلك فإن الفرق، من فرقة إىل تميل أنك لهم تظهر وأال عليه، هم ما عىل الناس تدع أن
يحيي إن لثمامة وقال يحيى، رأي إىل املأمون فمال التدبري، يف وأحرى السياسة يف أصح
سواد عاتقه عىل إنسانًا وجهت لو وهللا العامة؟ وما ثمامة: فقال العامة. من يخوفني
﴿أَْم فقال: باألنعام هللا سواها وقد منها، آالف عرشة بعصاه إليك لساق عصا ومعه
وهللا َسِبيًال﴾، أََضلُّ ُهْم بَْل َكاألنَْعاِم إِالَّ ُهْم إِْن يَْعِقلُوَن أَْو يَْسَمُعوَن أَْكثََرُهْم أَنَّ تَْحَسُب
وألقى كساءه بسط قد إنسان فإذا الخلد بشارع أيام منذ مررت لقد املؤمنني أمري يا
وضعف والظلمة والغشاوة والعشاء العني لبياض الدواء «هذا ينادي: وهو أدوية عليه
عن فنزلت يستوصفونه، عليه انثالوا قد والناس … ملطموسة عينيه إحدى وإن البرص»،
إىل األعني هذه أحوج عينك أرى هذا، يا وقلت: الجماعة، تلك غمار يف ودخلت دابتي،
فقال: تستعمله؟ ال فلم العني، لوجع شفاء أنه وتخرب الدواء هذا تصف وأنت العالج،
قال: ذلك؟ وكيف فقلت: منك، أجهل شيخ بي مر ما سنني عرش منذ املوضع هذا يف أنا
وقالوا: الجماعة عيلَّ فأقبلت بمرص. قال: أدري. ال قلت: عيني؟ اشتكت أين جاهل يا

و١٩٥. ١٩٠ ص ١ جزء والتبيني البيان 197
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تخلصت فما بمرص. اشتكت عينه أن علمت ما وهللا فقلت: بي. وهموا الرجل صدق
الذي ثمامة: قال العامة! منك َلقيت ما وقال: املأمون فضحك الحجة. بهذه إال منهم

أكثر.198 الذكر وقبح الثناء سوء من هللا من لقيت
يف املعتزلة برأي بدأ وقد االعتزال، مذهب تنفيذ إىل املأمون يدفع هذا يف فثمامة
سرتى. كما القرآن خلق ومنه بعدها، ما يتلوها خطوة أول كانت وهذه معاوية، سب
سبيل يف عقبة أكرب هم ألنهم بهم، يعبأ أال عىل الخليفة ويحمل العامة يحقر وهو

الحقيقي. االعتزال مذهب
الناس أسوأ عن جلساءه يوًما الرشيد سأل الكثري؛ اليشء العامة تحقري يف وله
يجري عاقل حاًال الناس أسوأ فقال: ثمامة دور جاء حتى شيئًا، واحد كل فقال حاًال،
وكان يعنيه أنه ظن (ألنه الرشيد وجه يف الغضب فتبينت ثمامة: قال جاهٍل. ُحكم عليه
حادثة، عنيت وإنما أردت، بحيث وقعت أحسبني ما املؤمنني، أمري يا فقلت: حبسه)، قد
﴿َويٌْل املصحف: يف يقرأ كان السجن يف وأنا سجانًا) (وكان األبرش سالما أن وهي
﴿َويٌْل فاقرأها الكفار، هم بون واملَكّذِِّ الرسل، هم املَكذَّبون له: فقلت لِّْلُمَكذِِّبنَي﴾ يَْوَمِئٍذ
أشد عيلَّ ضيق ثم أقبل» ولم زنديق إنك قبل من يل «قيل سالم: فقال لِّْلُمَكذِِّبنَي﴾ يَْوَمِئٍذ

يضحك. الرشيد فجعل الضيق،
فقال األفعال خلق يف املأمون يدي بني أكثم بن يحيى ناظر الحجة: قوي وهو
فيها للعباد ليس هللا من كلها تكون أن أمور: من العباد أفعال تخلو ليست ثمامة:
فيها للعباد ليس أن زعمت فإن هللا؛ من وبعضها العباد من بعضها يكون أن أو صنع،
كفرت، العباد ومن هللا من أنها زعمت وإن قبيح؛ فعل كل هللا إىل ونسبت كفرت، صنع
هلل ليس للعباد أنها زعمت وإن والكفر؛ الفواحش فعل يف هللا رشكاء الخلق جعلت ألنك

أقوله. ما إىل رصت صنع فيها
ينشد: يوًما العتاهية أبو ورأى

م��اِل��ك��ه ه��و ال��ذي ال��م��اُل تَ��َم��لَّ��َك��ه نَ��ف��َس��ه ال��م��ال م��ن يُ��ْع��ِت��ْق ل��م ال��م��رء إذا
ت��اِرك��ه أن��ا ال��ذي ال��م��اُل ل��َي ول��ي��س ُم��نْ��ِف��ٌق أن��ا ال��ذي م��ال��ي إن��م��ا أالَ

بعدها. وما ٩١ طيفور 198
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م��ه��اِل��ك��ه اس��ت��ه��ل��َك��تْ��ُه وإال يَ��ح��قُّ ال��ذي ب��ه ف��ب��ادر م��اٍل ذا ك��ن��َت إذا

من لك «إنما ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قول من قال: بهذا؟ قضيت أين من ثمامة: فسأله
أتؤمن له: ثمامة فقال فأمضيت» تصدقت أو فأبليت، لبست أو فأفنيت، أكلت ما مالك
سبًعا عندك تحبس فِلم ثمامة: قال نعم، له: قال الحق؟ وأنه هللا، رسول قول هذا بأن
ليوم ذخًرا تقدمها وال تزكي، وال ترشب، وال منها تأكل وال دارك يف بذرة199 وعرشين
الفقر أخاف ولكني الحق، لهو قلت ما إن وهللا معن أبا يا فقال: وفاقتك؟ فقرك
الحرص، دائم وأنت حالك، عىل افتقر من حال تزيد وبم ثمامة: قال الناس. إىل والحاجة

عيد؟ إىل عيد من إال اللحم تشرتي ال نفسك، عىل شحيح الجمع، دائم
«سوانح إنه يحيى: فقال هو: ما العشق عن أكثم بن يحيى سأل املأمون أن ورووا
مسألة يف تفتي أن شأنك إنما ثمامة: له فقال القلب»، بها ويهيم النفس، تؤثرها للمرء
مؤنس، وأليف ممتع، جليس «العشق فقال ثمامة، يا قل املأمون: فقال ُمحّرم، أو طالق
ملك جائرة؛ وأحكامه غامضة، ومذاهبه لطيفة، مسالكه قاهر؛ ومالك مالك، وصاحب
وأُعطي وآراءها، والعقول ونواظرها، والعيون وخواطرها، والقلوب وأرواحها، األبدان
يف وغمض مدخله، األنصار عن توارى ترصفها، وقوى ملكها، وقياد طاعتها، عنان

أحسنت. املأمون: له فقال مسلكه» القلوب
هي؟ وما قال: حاجة. إليك ويل ثمامة: قال حاجة. إليك يل إن لثمامة: رجل قال
تسألني أال حاجتي ثمامة: قال فعلت. قد قال: قضاءها. تضمن حتى أذكرها ال قال:
إلخ. إلخ.. أخذت» ما أرد ال لكني ثمامة: قال أعطيتك. عما رجعت قال: الحاجة. هذه
االعتزال ينرش معتزيل وهو الفكاهة؛ جيد وفكه بارع، وأديب قوي، مناظر فهو
كان أنه الشهرستاني لنا حكى وقد القرص. يف ونفوذه املأمون، من وبقربه بمناظراته
التي التولد نظرية ع وسَّ وقد «الثمامية»، اسمها رأيه، وترى إليه تنتسب فرقة له
كسائر له فاعل ال فعل وهي النظر، من متولدة املعارف إن وقال قبل، إليها أرشنا
هللا فعُل العالم «إن وقال: العقليني. والتقبيح التحسني نظرية يف توسع كما املتولدات،
مقتىض عىل اإليجاد دون بالذات اإليجاد من الفالسفة أراده ما بذلك أراد ولعله بطباعه

درهم. آالف عرشة البدرة 199
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نفاه االنتصار صاحب ولكن الشهرستاني، ثمامة عن حكاه قد القول وهذا اإلرادة».200
أصحاب عند أفعاله عىل املطبوع «إن وقال: عليه، الراوندي ابن كذب من إنه وقال عنه
يكون ال التي كالنار األفعال من واحد جنس إال معه يكون ال الذي هو الطباع فعل
األشياء منه تكون من وأما التربيد، إال منه يكون ال الذي والثلج التسخني، إال منها

عليها»201 املطبوع ال ألفعاله املختار فهو املختلفة

ُدَؤاد أبي بن أحمد

املسلمني حياة يف الكبري األثر له كان — عرصه يف الشخصيات أقوى من شخصيته
أبوه واتجر بقنرسين، قرية من أصله إن «قيل إياد، من عربي هو — اإلسالم وتاريخ
والكالم الفقه وخاصة العلم طلب يف أحمد فنشأ حدث، وهو معه وأخرجه الشام إىل
عطاء بن واصل أصحاب من وكان العلمي، العالء بن هياج وصحب بلغ، ما بلغ حتى

.١٦٠ سنة بالبرصة ولد أنه البغدادي الخطيب ويروي االعتزال».202 إىل فصار
يف املأمون مجالس يحرض فكان أكثم، بن يحيي طريق من باملأمون اتصل وقد
يف كبري نفوذ ذا وأصبح فقربه، منطقه وحسن بعقله املأمون فأعجب واملناظرة؛ الجدل
يفارقك ال دؤاد أبي ابن أحمد هللا عبيد «وأبو للمعتصم: املأمون وصية من وكان قرصه،
ويل فلما وزيًرا». بعدي تتخذن وال ذلك موضع فإنه أمرك، كل يف املشورة يف الرشكة
قايض كذلك وكان أكثم، بن يحيى مكان القضاة قايض دؤاد أبي ابن جعل املعتصم
عظمة مدة فكانت نجمه، وأفل بالفالج أصيب املتوكل ويل فلما الواثق، أيام يف القضاة
السنة وهي ،٢٠٤ سنة من سنة، وعرشين ثمان من نحًوا وجاهة ونفوذه دؤاد أبي ابن
عىل ٢٤٠ سنة أحمد ومات املتوكل. خالفة سنة وهي ٢٣٢ إىل املأمون، فيها عرفه التي

ِخلِّكان. وابن والذهبي املسعودي حكى ما

.٥٠ ص والنحل امللل الشهرستاني: 200
بعدها. وما ٢٢ االنتصار 201

.١٤٢/٤ البغدادي الخطيب 202
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الفذة شخصيته من نفوذه كسب وقد النفوذ، قوي الجاه، عظيم دؤاد أبي ابن كان
املروءة، واسع فكان العربية، املروءة الفاريس النفوذ دولة يف َمثّل الخلفاء؛ من ومكانته
بكرمه وأعىل الناس، قلوب به يمتلك الذي الوافر الكرم مروءته مظهر كان الهمة، بعيد
يف كان من «أكرم يقال: وكان الفرس، شأن بكرمهم الربامكة أعىل كما العرب شأن
بكرمه يغمر أنه يف كالربامكة وكان دؤاد».203 أبي ابن ثم الربامكة العباس بني دولة
للعرب يتعصب عربيته بحكم كان ثم الناس، حوله فالتف العلم، ورجال األدب أهل
لنفوذ شاًقا ذلك يف عمله وكان واألتراك، الفرس من عنهم السوء — قدر ما — ويدفع
وأنقذ يقتله، كاد وقد اإلفشني يد من العجيل دلف أبا فخلَّص الدولة، يف واألتراك الفرس
ألنه واألدباء الشعراء وقصده املعتصم، يد من الشيباني مزيد بن يزيد بن خالد حياة
شاعًرا دؤاد أبي ابن «كان العيناء: أبو قال متكلًما. فقيًها كان كما مثلهم، أديبًا كان
كتابه يف الخزاعي عيلّ بن دعبل ذكره «وقد املرزباني: وقال بليًغا». فصيًحا مجيًدا،
ديوانه يف تمام أبو فمدحه حسانًا»،204 أبياتًا له وروى الشعراء أسماء فيه جمع الذي

فيه: قوله فمن كثرية؛ بقصائد

ي��ِص��ي��ُر َح��يْ��ُث يَ��ْع��ُدوَك ف��م��ا يَ��ِص��ي��ُر ِوْج��َه��ٍة ك��لِّ ِم��ْن ال��َم��ْج��د ت��ن��اَه��ى إل��ي��َك
ب��ُدوُر ل��ألن��ام إي��اد ك��ذاَك يُ��ن��ك��رون��ُه ال أن��ت إي��اٍد وب��دُر
أِم��ي��ُر األم��ي��َر ي��دَع��ى ل��م��ن وأن��ت ت��َواض��ًع��ا األِم��ي��َر تُ��ْدَع��ى أن ت��ج��نَّ��بْ��َت
تُ��ش��ي��ُر إَل��يْ��َك إالَّ ِرف��ع��ٍة وال َم��ح��ل��ه إَل��يْ��ك إالَّ نَ��دى ِم��ْن ف��م��ا

ويقول:

َج��َم��اِد ك��ّف م��ن ذاَك وأَْط��لُ��ُب َرب��ىِّ ال��م��اِل ث��َراء أي��س��ل��ب��ن��ي

.٢١/١ خلكان ابن 203

.٣١/١ خلكان ابن 204
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دَؤاد أب��ي اب��ن ِس��وى ربُّ ل��ُه أْم��س��ى ال��ج��ود ب��أّن إذا زع��م��ُت

وجماعة تمام أبو ببابه وقف وقد وغريه. الجنوب أبي بن األصغر مروان ومدحه
أحسبك تمام: ألبي قال دخلوا فلما بابه، عىل الوقوف يف أيامهم طالت وقد الشعراء، من
عليه؟ يعتب فكيف جميًعا الناس وأنت واحد عىل يُْعتَُب إنما تمام: أبو فقال عاتبا؟

محمد أتباع من كان الجاحظ ألن عنه، منحرًفا كان أن بعد الجاحظ به واتصل
الزيات بابن أوقع فلما دؤاد، أبي بن أحمد أعداء من محمد وكان الزيات، امللك عبد بن
فاتصل وأطلقه، عنه عفا ولكنه به، يوقع أن وتوقع دؤاد، أبي ابن من الجاحظ خاف
أبي ابن وأعطاه والتبيني»، «البيان كتابه إليه وأهدي دؤاد، أبي بابن الجاحظ ذلك بعد

بقوله: الجاحظ ومدحه دينار، آالف خمسة دؤاد

َم��س��ت��وٍر ُم��ظ��ل��ٍم ال��ش��خ��ص غ��اِم��ِض ب��ه��ي��ٍم األُم��وِر م��َن وََع��وي��ص
ال��تَّ��ْح��ب��ي��ُر ي��زي��نُ��ه ب��ل��َس��اٍن م��ن��ه ��َر ت��وَعَّ م��ا تَ��س��نَّ��م��ت ق��د
ن��ث��ِي��ُر ُدرٌّ ال��ِح��َج��اج وع��ن��د ال��ن��س��ُج ه��ل��ه��ل��ه ال��ب��رد وش��ى م��ث��ل
ي��دوُر وال��ح��دي��ُث ال��ق��وُم أن��ص��ت ��ا إمَّ وال��َم��ق��اط��ِع ال��ص��وِت ح��س��ُن
م��وف��وُر205 م��ه��ذب وِع��ْرٌض ال��يُ��ْس��َر تُ��ورُث ل��ح��ظ��ٌة بَ��ْع��ُد م��ن ث��مَّ

الذي وهللا «هذا فيه: يقول وكان طلبًا، له يرد كاد ما حتى املعتصم به وفتن
اختلَّت «قد الواثق: له وقال جنسه» من ألوف به ويُعّد بقربه؛ ويُبْتََهُج بمثله، يُتزيَُّن
نتائج املؤمنني، أمري يا فقال: إليك. واملتوسلني بك، الالئذين بُطلبائك األموال بيوت
األلسن اتصال عشق إال ذلك من يل وما لك، مكتوبة أجرها وذخائر بك، متصلة شكرها
من ويقوي عشقك، يف يزيد ما منعناك ال هللا! عبد أبا يا الواثق: فقال فيك». املدح بُحْلو

أحببت. بما فتناولنا همتك،
الخلفاء ويستحث كثريًا، الناس عىل وينفق كثريًا، الخلفاء من ينال كان وهكذا
فمازال بالكرخ حريق وقع لقد ويالتهم؛ وتخفيف وإعطائهم، للناس الخري عمل يف

أنها األدباء معجم يف ياقوت وأبان (لشاعر) ونسبها والتبيني البيان يف الجاحظ األبيات هذه حكى 205

نفسه. للجاحظ
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داره، يف املعتصم فعاده دؤاد أبي ابن ومرض حريقهم؛ يف عوضهم حتى باملعتصم
فاجعلها دؤاد: أبي ابن فقال دينار، آالف بعرشة يتصدق أن هللا شفاه إن املعتصم ونذر
بها أتصدق أن نويت املعتصم: فقال عنتًا؛ األسعار غالء من لقوا فقد الحرمني، ألهل

مثلها. الحرمني ألهل أطلق وأنا ههنا،
ال وكيف فقال: أهلك؟ وأجّالء إخوتك تعود ال وأنت تعوده كيف للمعتصم: «وقيل
أفادني أو شكًرا، يل أوجب أو أجًرا، إيلَّ ساق إال قط عليه عيني وقعت ما رجًال أعود

قط». لنفسه حاجة سألني وما ودنياي، ديني يف تنفعني فائدة
واألدباء، العلماء أوساط ويف الخلفاء، قصور يف العريض والجاه الكبري، النفوذ هذا
عىل الناس حمل يف فاستعمله أخطأ قد القضاة) قايض كان (إذ األمصار قضاة وعىل
فاستوجب املحنة، هذه يف سبب أكرب فهو القرآن، بخلق القول عىل وإكراههم االعتزال،
محمد قال حتى األوساط، من كثري يف شأنه وعلو مجده وضاع الناس من كثري سخط
عليه؛ األلسن الجتمعت املحنة محبة من نفسه به وضع ما «لوال الصويل: يحيى بن
وافر الخلق، حسن والسخاء، بالجود موصوًفا كان فقد أحد»؛ كرم كرمه إىل يضف ولم
أن عىل والواثق، واملعتصم، املأمون، الثالثة: الخلفاء حمل ولكنه العلم، واسع األدب،
مذهب عىل حتى الكارثة، وكانت املحنة، فكانت القرآن، بخلق بالقول الناس يمتحنوا
يف املحاوالت هذه بعض حاول األرشس بن ثمامة أن قبل رأينا لقد نفسه. االعتزال
مداخلة وحسن والنفوذ، الجاه من له يكن لم ولكن للدولة، رسميًا مذهبًا االعتزال جعل
فشل حيث دؤاد أبي ابن فنجح دؤاد، أبي البن كان ما فيهم التأثري وسحر الخلفاء

ثمامة. به بدأ ما أحمد أتم قْل أو ثمامة،

املدرستني من مدرسة لكل وكان وبغداد، البرصة يف املعتزلة أعالم ذكرناهم الذين هؤالء
خاصة: ألوان

عمليًا كان بغداد يف واالعتزال نظريًا، مذهبًا كان البرصة يف االعتزال أن ذلك من (١)
السلطان. من قريبًا بالدولة، متأثًرا

مدرسة يف منه بغداد مدرسة يف أظهر كان اليونانية بالفلسفة االعتزال تأثر وأن (٢)
املسلمني رؤساء ملتقى كان الخلفاء بالط وألن بغداد، يف الرتجمة حركة لقوة البرصة،
نشأ العالم أن يقرر األرشس بن ثمامة فنرى األخرى؛ الديانات أهل من املفكرين رؤساء
— شأنها من هللا طبيعة ألن هللا، من برز العالم أن أخرى بعبارة أو هللا، طبيعة عن
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العالم، بقدم القول إىل حتًما يؤدي وهذا يتخلف، أن ذلك يمكن وال اإليجاد، — طبًعا
قانون. وأنه وطبيعته، العالم قدم يف أرسطو بآراء متأثر وهذا تتغري؛ ال هللا طبيعة ألن
كتابه يف الشهرستاني — اليونان وفالسفة املعتزلة هؤالء بني الصلة هذه إىل أشار وقد

موضع. من أكثر يف والنحل»، «امللل
مدى فوسعوا البرصيون، لها عرض التي املسائل من كثريًا البغداديون أخذ (٣)
ومسألة «اليشء» تحيد كمسألة فيها؛ الفالسفة آراء من نرش مما واستفادوا بحثها،
«هل مسألة املعتزلة أثار فقد الرشح: بعض املسألتني هاتني ولنرشح والعرض. الجوهر
األمر أول يف النظر وكان املوجود؟ يرادف «اليشء» هل أخرى: وبعبارة يشء»؛ املعدوم
وبناء عنه»، ويخرب يَعلم أن يصح ما اليشء «إن يقول: سيبويه كان فقد لغويًا؛ تفسريًا
وكان عنه؛ يخرب أن ويصح معدوم، أنه يعلم أن يصح ألنه شيئًا، املعدوم يكون ذلك عىل
بعد ولكن يشء. أنه املعدوم عىل يطلق أن يصح فال للموجود، مرادف أنه يرى غريه
ووجوده جوهر املعدوم هل النحو: هذا عىل فيها وبحث تطّورت املسألة أن نرى ذلك
من ذلك غري إىل بجوهر؟ ليس أو به األعراض وقيام باألوصاف اتصافه عن عبارة

الكالم. كتب يف الواردة التفصيالت

الجوهر يف الكالم والبغداديني البرصيني بني الخالف يف املسائل أظهر من كان كذلك
قام ما والعرض بنفسه، قام ما الجوهر بأن القول يف اليونانيني وتابعوا والعرض،
وبحثوا والعرض، والجسم الجوهر بني الفرق يف وأطالوا بنفسه، يقوم وال بالجوهر
األعراض عالقة وما شكل، له وهل الفرد، الجوهر وما جوهر؛ هي هل النفس يف
هذه يف أطالوا وقد أعراض؟ أو أجسام والروائح واأللوان الطعوم وهل بالجواهر،
بني شديد خالف وقام الكالم، كتب بها وملئت مدهًشا، تعمًقا فيها وتعمقوا البحوث،
النيسابوري سعيد رشيد ألبي كتاب ذلك من لنا بقي وقد فيها، والبغداديني البرصيني
رشحه.206 يطول مما فريق كل وحجج الجوهر، مسائل يف والبغداديني البرصيني آراء يف

القرآن. خلق مسألة بغداد معتزلة ها وسعَّ مسألة أهم ولعل

وتعريفات ورشحه املواقف وإىل إليه فارجع بريام، أرثر ١٩٠٢ سنة برلني يف الكتاب هذا نرش 206

الفنون. مصطلحات وكشاف الجرجاني
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وكانت الفرتة، هذه يف االعتزال مظاهر من مظهر أهم املسألة هذه كانت وإذا
بيشء نفردها أن لنا صح وأقعدها؛ الدولة أقام الذي والعمل لألذهان، الشاغل الشغل

التفصيل. من

القرآن خلق مسألة

وتتضمن الجزء207 هذا يف قبل من لها عرضنا وقد نظرية ناحية ناحيتان: املسألة لهذه
املسألة تاريخ الثانية والناحية وحججه؛ فريق كل ورأى النزاع، موضع تحديد يف الكالم
من ذلك يف جري وما الدولة، بقوة وتنفيذها شأنها، يف الحكومة وتدخل سياسيًا،

اآلن. له نتعرض ما وهذا أحداث،
بن «الَجْعد لسان عىل األموية الدولة آخر يف ظهر القرآن بخلق القول أن ذكروا قد
من أول «وهو العيون: رسح يف قال أمية. بني خلفاء آخر محمد بن مروان معلم ِدْرَهم»
منه فتعلم الكوفة نزل ثم فهرب، طلب ثم بدمشق؛ محمد، أمة من القرآن بخلق تكلم
أبان من ذلك أخذ الجعد إن وقيل الجهمية. إليه نسب الذي القول صفوان بن الجهم
عبد بن خالد قتله وقد اليهودى».208 أعصم ابن طالوت من أبان وأخذه سمعان، بن
أضحي أن اليوم أريد إني وقال: عليها، واليًا وكان بالكوفة األضحى يوم القرسي هللا
الجعد ولعل خليًال. إبراهيم هللا اتخذ وال تكليًما، موىس هللا كلم ما يقول: فإنه بالجعد؛
االستنتاج هذا — مخلوق القرآن إن — قوله من استنتجوا وأنهم هذا، يف مظلوًما كان

البعيد.
هرب ملا العراق يف بذرته بذر ولكنه دمشق، يف كان الجعد أن ذلك من ويستنتج

به. وقتل إليه
سنة بمرو أحوز بن سالم قتله الذي الرتمذي صفوان بن جهم أيًضا بذلك وقال

القرآن. بخلق والقول الكالم، نفي ذلك واستتبع الصفات، ينفي كان فقد ١٢٨؛

بعدها. وما ٣٤ ص الجزء هذا انظر 207
.١٥٩ العيون رسح 208
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يقول كان يهودي) أصل من أنه بعضهم (ويروي املرييس برشا أن يحدثوننا ثم
ذلك يف ويؤلف سنة، أربعني من نحًوا ذلك إىل يدعو وظل الرشيد، أيام يف القرآن بخلق

209.٢١٨ سنة مات وقد الكتب،
إن وهللا مخلوق؛ القرآن يقول بًرشا أن بلغني يوًما: قال الرشيد أن رووا وقد

الرشيد. أيام متواريًا برش فأقام ألقتلنّه. به هللا أظفرني
املسألة وزادوا بذلك؛ يقولون فكانوا والجهم، الجعد عن القول هذا املعتزلة وورثت
ويكفر القول، هذا يف يتوسع املعتزيل «املردار» رأينا وقد الجدل. فيها ووسعوا تفصيًال،

القرآن. بقدم يقول من
باليهودية — القرآن بخلق قولهم يف — تأثروا املسلمني أن يف الباحثون ويختلف
ال هللا وكلمة هللا، كلمة إنه عيىس: يف لقولهم تقليًدا بالنرصانية، أو األثري؛ ابن يروي كما

هللا. كالم يف القول هذا مثل بقولهم ذلك املسلمون فقلد مخلوقة، تكون أن يصح
قول به «فضاهوا اآلتي: كتابه يف املأمون قول األخري القول يؤيد مما ولعله

هللا». كلمة كان إذ بمخلوق، ليس أنه مريم بن عيىس يف ادعائهم يف النصارى
تنمو وظلَّت األموية، الدولة آخر يف خلقت القرآن خلق مسألة أن ذلك من فيظهر
ولكن املأمون. عهد إىل الكتب فيها وتؤلَّف املناظرة، فيها وتتسع الجدل، حولها ويدور
املأمون. جاء حتى للدولة الرسمي الدين املسألة هذه تتخذ أن يف يفكر لم قبل من أحًدا
العلمي بالبحث ذلك أجل من وشغف عميقة، واسعة ثقافة مثقًفا املأمون كان
املسائل: شتى يف ويتناظرون فيتجادلون قرصه، يف يجتمعون رجاًال له واتخذ واألدبي،
يف حًرا فلسفيًا، عقًال عقله وكان كالًما. وحينًا تاريًخا، وحينًا فقًها، ومرة أدبًا، مرة
يتناقل واملناظرة الجدل من مجالسه يف يدور ما وكان الدين. بأصول التقييد مع تفكريه

القرص. لجدال صدى جدالهم ويكون كذلك؛ هم فيه فيتجادلون الناس ألسنة عىل
إىل املذاهب أقرب االعتزال كان التفكري، حرية من ذكرنا ما عىل املأمون كان وإذ
ذوي وأصبحوا منه، املعتزلة فقرب العقل؛ عىل اعتماًدا وأكثر حرية أكثر ألنه نفسه،

دؤاد. أبي بن وأحمد األرشس بن ثمامة أظهرهم من وكان القرص، يف نفوذ
يظل هل وهي أخرى، مسألة ذلك بجانب كان االعتزال إىل املأمون ميل مع ولكن
ما منها يعتنق أن حر إنسان كل ونحوه، كاإلرجاء املذاهب من كغريه مذهبًا االعتزال

.٦٧/٧ البغدادي الخطيب انظر 209
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هي إنما وإيمان، كفر مسألة ليست املسألة ألن ذلك، يف للدولة دخل وال صوابًا، يراه
الدولة أن أو والربهان، الحجة إال فيها اإلقناع إىل سبيل فال اإلسالم، حدود داخل آراء
أن كما الرسمي، مذهبها املذهب ويكون عليه، الناس وتحمل االعتزال شعارها تتخذ

الرسمي؟ دينها اإلسالم
شأن ال الدولة أن ترى فرقة هناك كان فقد هذا، يف تياران هناك كان أنه يظهر
نرصة يف يدخل أن ينبغي ال والخليفة يرون، ما اعتقاد يف أحرار والناس بذلك، لها
بن ويزيد املأمون، قايض أكثم بن يحيى الرأي هذا رأس وعىل مذهب، عىل مذهب
أن «والرأي معاوية: بلعن هم عندما للمأمون يقول أكثم بن فيحيى الواسطي؛ هارون
ذلك فإن الفرق، من فرقة إىل تميل أنك لهم تظهر وال عليه، هم ما عىل الناس تدع
يحكي هارون بن ويزيد هذا؛ قوله تقدم وقد التدبري»، يف وأحرى السياسة، يف أصلح
بخلق القول ألظهرت هارون بن يزيد مكان «لوال قال: املأمون أن أكثم بن يحيى عنه
فقال: املؤمنني؟ أمري يتقيه حتى هارون بن يزيد ومن جلسائه: بعض له فقال القرآن.

الفتنة». أكره وأنا فتنة، وتكون الناس فيختلف عيلَّ يرد أظهرته إن أخاف إني
صحته، عندهم ثبتت ما عىل الناس حمل رأي للخليفة يحّسن آخر حزب وهناك

دؤاد. أبي وابن ثمامة هؤالء أظهر من وكان
وعزل ،٢٠٦ سنة هارون بن يزيد مات فقد األول؟ الحزب يضعف أن القدر وشاء
دؤاد، أبي ابن مكانه وتوىل ،٢١٧ سنة القضاة قايض منصب عن أكثم بن يحيى

.٢١٨ سنة القران بخلق القول عىل الناس املأمون وحمل املؤيدين، كفة فرجحت
من برأي يتأثر شخصيته قوة مع ولكنه ه، فيتوجَّ ه يوجَّ عة إمَّ املأمون يكن لم
فأعلن الدولة شئون يف الدينية املسائل أدخل قبُل فمن لذلك؛ استعداد عىل وكان حوله،
ونادى الناس؛ من كثريًا بذلك وأغضب وعمر، بكر أبي عىل طالب أبي بن عيلّ تفضيل
حّل حديث من عنده صح ملا الشام إىل طريقه يف وهو املتعة نكاح بتحليل قبل من
له ويقيم الزُّْهري، عن حرمتها يف األحاديث له يروي أكثم بن يحيى فمازال املتعة،

به.210 أمر كان أن بعد بتحريمها ينادى بأن فأمر اقتنع، حتى حرمتها عىل الرباهني
مسائل يف الحق أنه يعتقد ما عىل الناس حمل إىل يميل — قديم من — فهو
باملعروف باألمر بالقول أصولهم يف بالغوا ألنهم املعتزلة، وشجعه ذلك يف َونرصه الدين،

.٣٢٤/٣ خلكان ابن انظر 210
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اعتنقوا من هم املؤمنني أن يرون منهم كثري وكان قبل؛ رأيت كما املنكر، عن والنهي
من يقرب أو يساوي مذهبهم عىل الناس فحمل بمؤمن، ليس وغريهم االعتزال، أصول
تعميم يف الدولة نسخر أن عىل الخليفة حمل يف نجحوا فإذا اإلسالم، إىل الكفار دعوة
بن واصل حارب وقديًما الصحيحة. العقيدة ونرشوا اإلسالم خدموا فقد املعتزلة، رأي
وقد لفسقه. الهرب عىل بشاًرا وحمال واملستهرتين، الزنادقة عبيد بن وعمرو عطاء
لكثرة املأمون زمن يف االعتزال فيها تركَّز التي املسألة هي القرآن خلق مسألة كانت
تعدد وعدم التوحيد وهو أصولهم، من أصل أكرب عىل تبتني وألنها فيها، والجدل القول
وظلت دؤاد، أبي بن أحمد هو لوائهم حامل وكان ميله، يف املأمون فساعدوا هللا، صفات

.٢٣٤ سنة إىل ٢١٨ سنة من والناس الدولة مسألة املسألة هذه
خربته وامتحنته: محنتُه الْخربة: األصل يف وهي بامِلحنة، التاريخ يف وسميت
فيما واستعمل املحنة، واالسم لتخربهما، أذبتهما إذا والفضة الذهب وامتحنت واختربته،
العذاب من الشيعة لقيه فيما استعمل كما دعوتهم، عىل فصربوا العذاب من األنبياء لقيه
وما القرآن بخلق بالقول العلماء اختبار يف استعماله اشتهر ثم بالئهم؛ عىل وصربهم

عذاب. من ذلك يف لقوه
صحت فإن قديم، من واعتنقها الفكرة هذه عنده نضجت املأمون أن ذكروا وقد
قد يزيد وكان القول، هذا إذاعة يف هارون بن بزيد يتقي كان أنه املأمون عن الرواية
بخلق القول عىل الناس حمل يف يفكر كان املأمون أن عىل ذلك دلَّنا ،٢٠٦ سنة مات
بخلق القول املأمون أظهر ٢١٢ سنة يف أنه الطربي ويروي السنة؛ هذه قبل القرآن
بني فجمعا بذلك. الناس امتحن ٢١٨ سنة يف ثم — األول ربيع شهر يف وذلك القرآن،
الخاصة مجالسه يف القرآن خلق يف يتكلم كان املأمون إن نقول أن يمكن األقوال هذه
به، القول إىل يضطرهم أن غري من السنة تلك يف للناس رأيه أعلن ثم ،٢١٢ سنة إىل
عىل الناس تحمل ٢١٨ سنة األخرية الخطوة كانت ثم سنني، ست الحال هذا عىل وظل

ذلك.
بن إبراهيم بن إسحق بغداد واِيل إىل كتاب بإرسال ٢١٨ سنة يف املأمون بدأ
تاريخ يف وطيفور تاريخه يف الطربي رواه نصه، لنا حفظ مطول كتاب وهو مصعب،

بغداد.
املسلمني خليفة أن وهو ذلك، عىل الناس حمل إىل ألجأه الذي بالسبب بدأه
املؤمنني أمري عرف «وقد الرعية، يف بالحق والعمل وإقامته، الدين حفظ عليه واجب
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نظر ال ممن — العامة وسفلة الرعية حشو من األكرب والسواد األعظم الجمهور أن
وبرهانه، العلم بنور استضاء وال وهدايته، هللا بداللة له استدالل وال روية وال له
دينه حقيقة عن وضاللة عنه، وعمى باهلل جهالة أهل — واآلفاق األقطار جميع يف
يقدروا أن وقصوٍر سبيله، وواجب أعالمه، واضحات عن ُونكوٍب به، واإليمان وتوحيده
ونقص آرائهم، لضعف خلقه، وبني بينه ويفرقوا معرفته، كنه ويعرفوه قدره، حق هللا
وما وتعاىل تبارك هللا بني ساووا أنهم وذلك والتذكر، التفكر عن وجفائهم عقولهم،
هللا يخلقه لم أزيلّ قديم القرآن) (أي أنه عىل … مجتمعني فأطبقوا القرآن، من أنزل
الصدور يف ملا جعله الذي كتابه محكم يف وجل عز هللا قال وقد ويخرتعه. ويحدثه
خلقه. فقد هللا جعله ما فكل َعَرِبيٍّا﴾، ُقرْآنًا َجَعْلنَاُه ﴿إِنَّا رحمة: وللمؤمنني شفاء،
عز وقال َوالنُّوَر﴾ الظُّلَُماِت َوَجَعَل َواألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق الَِّذي هللِ ﴿اْلَحْمُد وقال:
أحدثها ألمور قصص أنه فأخرب َسبََق﴾ َقْد َما أَنْبَاءِ ِمْن َعَليَْك نَُقصُّ ﴿َكذَِلَك وجل:
َحِكيٍم لَُّدْن ِمن َلْت ُفصِّ ثُمَّ آيَاتُُه أُْحِكَمْت ِكتَاٌب ﴿الر تعاىل: فقال متقدمها، به وتال بعده
خالقه فهو له ومفصِّ كتابه محكم وهللا ل، مفصِّ مِحكم فله مفصلِّ محكم وكل َخِبرٍي﴾،
ويف السنة، إىل أنفسهم ونسبوا قولهم، إىل فدعوا بالباطل جادلوا الذي هم ثم ومبتدعه،
عليهم يرد دعواهم، ومكذب قولهم. مبطُل تالوته من قصص هللا كتاب من فصل كل
سواهم من وأن والجماعة، والدين الحق أهل أنهم ذلك مع أظهروا ثم ونحلتهم. قولهم
مال حتى الجهال، به وغروا الناس، عىل بذلك فاستطالوا والفرقة؛ والكفر الباطل أهل
موافقتهم إىل الدين، لغري والتقشف هللا، لغري والتخشع الكاذب، السمت أهل من قوم
فيهم، والعدالة للرياسة وتصنًعا عندهم، بذلك تزينًا آرائهم، سيئ عىل ومواطأتهم عليه،

ضاللتهم». إىل وليجة هللا دون واتخذوا باطلهم، إىل الحق فرتكوا
دغل مع بهم، األحكام ذت ُونفِّ شهادتهم، ُوقبلت أمثالهم، زكَّوا قد هؤالء أن ذكر ثم

عقيدتهم. وفساد دينهم،
يف يتهم من وأحق … التوحيد من املنقوصون الضاللة ورءوس األمة، رش «وأولئك
يقني وال يقني، بعد إال عمل ال فإنه عمله، وال بقوله يوثق وال شهادته، ُوتطرح صدقه،

التوحيد». وإخالص اإلسالم حقيقة استكمال بعد إال
هذا املؤمنني أمري كتاب عليهم واقرأ القضاة، من بحرضتك من فاجمع قال: ثم
القرآن هللا خلق يف يعتقدون عما وتكشيفهم يقولون، فيما بامتحانهم فأبدأ إليك،
هللا قلده فيما واثق وال عمله، يف مستعني غري املؤمنني أمري أن وأعلمهم وإحداثه،
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أقروا فإذا ويقينه: توحيده وخلوص بدينه، يوثق ال بمن رعيته أمور من واستحفظه
يف علمهم عن ومسألتهم الناس عىل الشهود من بحرضتهم من بنظر فمرهم … بذلك
ملؤمنني أمري إىل واكتب … محدث مخلوق أنه يقّر لم من شهادة إثبات وترك القرآن،

.«٢١٨ سنة األول ربيع «شهر يف كتب هللا. شاء إن ذلك يف يكون بما
الكتاب: هذا من نستخلص

سيما وال الفاسدة الناس عقائد تصحيح عليه واجبًا أن يرى كان املأمون أن (١)
مثل آخر شيئًا القدم يف هللا مع كاإلرشاك الدين، أصول من أصل إىل الفساد تغلغل إذا

القرآن.
ولهم قديم، أنه ويرون القرآن خلق يف يتكلمون كانوا الناس عامة من كثريًا وأن (٢)
القرآن. من بالحجج كتابه يف املأمون عليهم رد وقد ذلك؛ إىل يدعون ومتورعون علماء
يقبل وكان القرآن، بقدم القول من الرأي هذا عىل كان القضاة بعض وأن (٣)

بحدوثه. يقول من شهادة يرد وقد بقدمه، يقول من شهادة
كانت إذا بشهادته وال بقضائه يوثق ال الشاهد أو القايض أن يرى املأمون وأن (٤)
عقيدته، وساءت توحيده، ضعف قد القرآن ِقدم اعتقد فمن صحيحة؛ غري عقيدته
يف يظلم وأن شهادته، يف يكذب أن مظَّنة وكان حكم، وال شهادة عىل يؤتمن ال وصار

حكمه.
وصح إيمانه، صح إذا إال الشاهد ويزكي األحكام يوّيل أن يريد ال لذلك فهو (٥)

توحيده.

أحكامه يتوىل ال ولكن تعذيب، فال هذا؛ عىل مقصورة األوىل املأمون خطوة كانت لهذا
صحة برهان نظره يف ألنه مخلوق، القرآن إن قال: بمن إال يثق ال وهو به، وثق من إال
إن شهادته تقبل وال قاضيًا، كان إن يعزل كذلك يكن لم فمن إيمانه؛ وصحة عقله

ذلك. وراء الكتاب هذا يف التهديد من يشء وال للشهادة. تقدم
كما التوحيد، يف وحججهم املعتزلة، وتعبريات االعتزال، روح عليه ظاهر والكتاب
وحرية الحاد التعصب بني يجمع غريب خاص طابع لها كان فقد طابعهم، فيه يظهر
يقبلون ال وعدله، هللا بتوحيد يتصل فيما التعصب أشد متعصبون فهم املفرطة؛ الفكر
بسلطانه. والقول العقل واستعمال اآلراء من ذلك عدا فيما أحرار هم ثم هوادة؛ ذلك يف
بقدم القول أن واعتقد التوحيد إىل وصل إذا العقل، الواسع التفكري، الحر فاملأمون
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القضاة من أحد يتوىل أن وأبى كاملعتزلة حريته عن خرج التوحيد، هذا يمس القرآن
توحيده. د وحَّ إال له عمًال

قبل صدر الكتاب هذا أن علمنا ،٢١٨ سنة رجب ١٨ يف تويف املأمون أن علمنا وإذا
والكوفة والشام ملرص اإلسالمية لألقطار صور منه وأرسلت أشهر، أربعة بنحو موته

بقضاتها. بغداد وايل فعل كما بقضاتهم يفعلوا أن الوالة وأمِر وغريها،
من سبعة إليه يرسل أن أيًضا إبراهيم بن إسحق إىل ذلك بعد املأمون كتب ثم
ابن يزيد مستمِيل مسلم وأبو الواقدي،211 كاتب سعد بن محمد وهم املحّدثني، كبار
داوود ابن وإسماعيل خيثمة214 أبو حرب بن وزهري مِعني،213 بن ويحيي هارون،212
من كانوا هؤالء أن ويظهر الدورقي.216 بن وأحمد مسعود215 أبي بن وإسماعيل
رءوس ومن القرآن، بخلق بالقول املأمون عىل شنعوا وممن بغداد، يف املحّدثني وجوه
ذلك كان نفسه الخليفة أمام حرضوا إن أنهم رأى املأمون ولعل بقدمه. يقولون الذين
لهم، الناس فينقاد يقول، فيما الخليفة متابعة عىل والرهبة الهيبة وحملتهم لهم، أرهب
يف يصدق ولم األول، الشطر يف حدسه يف صدق وقد الفتنة؛ فتنقطع قولهم ويتبعون

الفتنة. تنقطع ولم هؤالء فأجاب الثاني،
جميًعا فأجابوا القرآن، خلق عن جميًعا وسألهم املأمون امتحنهم حرضوا ملا فإنهم
الفقهاء يجمع أن إبراهيم بن إسحاق وأمر بغداد، إىل فأعادهم مخلوق، القرآن إن

تويف روايته، يف بالتحري عرف الكبار، الحفاظ وأحد الكربى الطبقات صاحب سعد بن محمد هو 211

٢٣٠هـ. سنة ببغداد
هارون ابن يزيد عىل يستميل كان املنصور. جعفر أبي موىل يونس بن الرحمن عبد مسلم أبو هو 212

صحيحه. يف البخاري عنه روى وقد باملستميل. فلقب املحدث،
توثيق يف املحدثون آرائه عىل ويعول الرجال، ونفدة البغداديني املحدثني أكابر من معني بن يحيي 213

.٢٣٣ سنة باملدينة مات وضعفهم. الرجال
.٢٣٤ سنة مات كثريًا. ومسلم البخاري عنه روى مشهور محدث حرب بن زهري 214

ببغداد. املحدثني أشهر من وكان الواقدي، كتاب من أيًضا كان مسعود أبي بن إسماعيل 215
شعبان يف ومات هارون، بن. ويزيد علية بن إسماعيل عن روى محدث، الدورقي إبراهيم بن أحمد 216

.٢٤٦ سنة
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به قالوا ما بمثل السبعة هؤالء أمامهم يقول وأن داره، يف الحديث أهل من واملشايخ
سبيلهم.217 وخىل ففعلوا املأمون، أمام

ذاك إذ معروًفا يكن لم ألنه إما السبعة؛ هؤالء بني حنبل بن أحمد اسم نجد ولم
أن من بعضهم روى كما أو التاريخ؛ هذا بعد أتت هذا يف شهرته وأن املعارضة، بشدة
يكن فلم صالبته، يعرف ألنه باستبعاده نصح دؤاد أبي ابن ولكن هؤالء، بني كان اسمه
جًدا، الحادث لهذا حزن حنبل ابن أن روي وقد بينهم. يكون أن القضية مصلحة من
املأمون)، (يعني الرجل وحذِرهم األمر، انقطع لكان هلل وقاموا صربوا كانوا «لو وقال:
ذكرهم إذا حنبل ابن وكان غريهم»، عىل اجرتأ — البلد عني وهم — أجابوا ملا ولكن

الثلمة».218 هذه ثلموا من أول «هم ويقول: يغتم
املحّدثني عضد يف وفتت الحكومة، جانب قوَّت — شك غري من — الحادثة وهذه

الحادث. هذا عىل يرّد الذي البطل يرتقبوا ألن وهيأتهم وأحزنتهم، والعامة
من مذهبه عىل ليس من يحرم بأن املأمون يكتف لم الثانية الخطوة هذه ويف
لم ولو القرآن بخلق اإلقرار عىل واملحّدثني الفقهاء يحمل أن أراد بل الدولة؛ مناصب
وراعيهم املسلمني خليفة وهو — أنه اعتقد فكأنه شهادة، يؤدي أو عمال، يتوىل أن يرد
شبه القرآن بقدم والقول توحيدهم، عن مسئول أنه هذا ومن رعيته؛ عن مسئول —
أن الثالثة والخطوة كفره. عن الكافر يرد كما ذلك عن الناس يُرّد أن فيجب إرشاك،
يبدأ أن فيجب العقائد، هذه يف الناس قادة هم العلماء كان وإذ املرتد؛ يقتل كما يقتله

أحيانًا. بقتلهم بل أّرصوا، إن وبعقابهم عقيدتهم وبتصحيح بهم
الكتاب بدأ كما بدأه إبراهيم، بن إلسحاق ثالثًا كتابًا ذلك بعد املأمون أصدر ثم
أدبر، من ويرّد زاغ من يهدي أن الخليفة عىل الواجب من وأن التفصيل، من بيشء األول
وطالعه برويته، املؤمنني أمري تبيّنه «ومما قال: ثم نجاتهم. سمت لرعاياه ينهج وأن
يناله ما ورضره، وكفه من الدين يف يرجع ما وجليل خطره عظيم فتبني بفكره،
باقيًا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من وأثًرا لهم إماًما هللا جعله الذي القرآن يف القول من املسلمون
مخلوًقا يكون أال عقولهم يف وتزين عندهم حسن حتى منهم كثري عىل واشتباهه لهم،
كان إذ بمخلوق ليس أنه مريم بن عيىس يف ادعائهم يف النصارى قول به فضاهوا …

وطيفور. الطربي انظر 217
.Walter M. Patton لألستاذ واملحنة، حنبل بن أحمد كذلك: انظر 218
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خلقناه، إنا ذلك وتأويل َعَرِبيٍّا﴾، ُقرْآنًا َجَعْلنَاُه ﴿إِنَّا يقول: وجل عز وهللا هللا، كلمة
ِلبَاًسا اللَّيَْل ﴿َوَجَعْلنَا وقال: إِليَْها﴾؛ ِليَْسُكَن َزْوَجَها ِمنَْها ﴿َوَجَعَل جالله: جل قال كما
القرآن بني وجل عز فسوَّى ،﴾ َحيٍّ َيشءٍ ُكلَّ اْلَماءِ ِمَن ﴿َوَجَعْلنَا َمَعاًشا﴾، النََّهاَر َوَجَعْلنَا
— القرآن يف بقولهم — الجهلة هؤالء عظَّم وقد … إلخ ذكرها التي الخالئق هذه وبني
هللا خلق ووصفوا … اإلسالم لعدو السبيل وسهلوا أمانتهم، يف والجرح دينهم يف الثلم
بهذه قال ملن املؤمنني أمري يرى وليس … به وشبهوه وحده، هلل هي التي بالصفة وفعله
محل منهم أحًدا يحل أن يرى وال واليقني. اإليمان من نصيبًا وال الدين، يف حّظا املقالة
أمر من ليشء تولية وال حكاية، وال قول يف صدق وال شهادة وال عدالة وال أمانة يف الثقة
إىل مردودة الفروع فإن فيهم، مسدَّد بالسداد وعرف بعضهم قصد ظهر وإن الرعية،
به هللا أمره الذي دينه بأمر جاهًال كان ومن عليها، والذم الحمد يف ومحمولة أصولها،
الرحمن وعبد عيىس بن جعفر عىل فاقرأ … جهًال أعظم سواه بما فهو وحدانيته، من
يف علمهما عن وانصصهما إليك، به كتب بما املؤمنني أمري كتاب القايض إسحق بن
وثق بمن إال املسلمني أمور من يشء عىل يستعني ال املؤمنني أمري أن وأعلمهما القرآن؛
أمري بقول قاال فإن مخلوق، القرآن بأن يقر لم ملن توحيد ال وأنه وتوحيده، بإخالصه
الحقول عىل بالشهادات مجالسهما يحرض من امتحان يف إليهما فتقدم ذلك يف املؤمنني
يف والسداد بالقصد عفافه ثبت وإن شهادته، أبطال مخلوق إنه منهم يقل لم فمن …
ذا به هللا يزيد إرشاًفا عليهم وأرشف القضاة، من عملك سائر يف بمن ذلك وافعل أمره،
يكون بما املؤمنني أمري إىل واكتب دينه، إغفال من املرتاب ويمنع بصريته، يف البصرية

هللا». شاء إن ذلك يف منك
بالتوسع واألمر والربهان، الحجة يف التوسع إال جديد الثالث الكتاب هذا يف وليس
ولذلك ما؛ عمل لتويل يصلح ال القرآن بخلق يقول ال من أن وتقرير الناس، امتحان يف
واملحّدثني والحكام الفقهاء من كثريًا يجمع الكتاب هذا بعد إبراهيم بن إسحاق رأينا
التعليم، يتولون واملحّدثون الحكم، يتولون والحكام الفتيا، يتولون فالفقهاء ويمتحنهم،

القرآن. بخلق قال من إال يتوالها أن املأمون يريد ال أمور وكلها
ولنقص وامتحنهم. الناس ورءوس العلماء مشاهري إبراهيم بن إسحاق أحرض

التاريخ: كتب يف وردت كما واألجوبة األسئلة من نماذج عليك
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القرآن؟ يف تقول ما إبراهيم: بن إسحق
هللا. كالم القرآن الوليد: برشبن

هو؟ أمخلوق هذا، عن أسألك لم إسحق:
يشء. كل خالق هللا برش:
يشء؟ القرآن هل إسحق:

يشء. هو برش:
هو؟ فمخلوق إسحق:
بخالق. ليس برش:

هو؟ أمخلوق هذا، عن أسألك ال إسحق:
لك. قلت ما غري أُحسُن ما برش:

آخر امتحان

مخلوق؟ القرآن هل إسحق:
هللا. كالم القرآن مقاتل: أبي بن عيلّ

مخلوق؟ هو هل هذا، عن أسألك لم إسحق:
وأطعنا. سمعنا بيشء املؤمنني أمري أمرنا وإن هللا، كالم هو عيل:

ثالث امتحان

مخلوق؟ القرآن هل إسحق:
مخلوق، هللا دون وما يشء، كل خالق وهللا هللا، كالم القرآن الزيادي: حسان أبو
وإن ائتمرنا، أمرنا وإن نعلم، لم ما وعلم نسمع، لم ما سمع وقد إمامنا، املؤمنني وأمري

أجبنا. دعانا وإن انتهينا، نهانا
مخلوق؟ القرآن هل إسحق:
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مقالته. عليه يعيد حسان: أبو
املؤمنني. أمري مقالة هذه إسحق:

إليها، يدعوهم وال الناس بها يأمر وال املؤمنني، أمري مقالة تكون قد حسان: أبو
املأمون. الثقة فإنك أمرتني، ما قلُت أقول: أن أمرك املؤمنني أمري أن أخربتنى وإن

أمتحنك. أن أمرني وإنما شيئًا، أبلغك أن أمرني ما إسحق:

رابع امتحان

القرآن؟ يف تقول ما إسحق:
هللا. كالم هو حنبل: بن أحمد

هو؟ أمخلوق إسحق:
عليها. أزيد ال هللا كالم هو أحمد:

بصري؟ سميع تعاىل أنه معنى ما إسحق:
نفسه. وصف كما هو أحمد:

معناه؟ فما إسحق:
نفسه. وصف كما هو أدري، ال أحمد:

خامس امتحان

القرآن؟ يف تقول ما إسحق:
والقرآن َعَرِبيٍّا﴾ ُقرْآنًا َجَعْلنَاُه ﴿إِنَّا تعاىل: هللا لقول مجعول القرآن البكَّاء: ابن

ْحَدٍث﴾. مُّ رَّبَِّهم ن مِّ ِذْكٍر ن مِّ يَأِْتيِهم ﴿َما لقوله: محدث
مخلوق؟ فاملجعول إسحق:

مجعول. ولكن مخلوق أقول ال البكاء: ابن
مخلوق؟ فالقرآن إسحق:
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مجعول. ولكن مخلوق أقول ال البكاء: ابن

القوم. إجابات كانت وهكذا
فثارت املأمون إىل وأرسلها املمتحنني أقوال بجميع محًرضا إبراهيم بن إسحق حرر
الرابع الكتاب وهو املأمون كتاب جاء إجاباتهم من يوم تاسع ويف جنونه؛ وجن ثائرته،
ال عقل، عىل تدل ال أجوبتهم أن املأمون رأى فقد وتقريع؛ عنف وكله املوضوع، هذا يف
فيقول النتيجة، وينكر باملقدمات يسلم وبعضهم رصاحة؛ يف تقر وال رصاحة، يف تنكر
إن يقول كمن مخلوق؛ القرآن يقول أن يرىض وال مخلوق، واملجعول مجعول، القرآن
هؤالء عقلية أن واعتقد سبعة. املجموع إن يقول أن يريدون وال ٤ وهذه ٣ الكمية هذه
أنفسهم، أمام ذلك خالف عىل وهم أمامهم، بالبطولة يتظاهروا أن يريدون عوام، عقلية
كما كانوا ولكنهم فيها، لجادلهم امتناعهم أو نظريتهم عىل حجًجا له ذكروا كانوا ولو
يف املأمون أغضب ما هذا ولعل ينكروا. أن يريدون وال يقروا، أن يريدون ال رأيت
ولم رشكه، عىل أرص فإن الوليد، بن برش يستدعي أن فأمره الغضب، أشد الرابع كتابه
بالتوبة أمره فأشهر تاب وإن ، إيلَّ برأسه وابعث عنقه فارضب مخلوق القرآن إن يقل
عنقهم، برضب يأمر فلم هذين غري وأما املهدي؛ بن إبراهيم يف أمره وكذلك عنه، وأمسك
ولكن دين، عن ليس امتناعهم أن ليبني ومخازيهم أفعالهم وذكر بهم، عرَّض ولكنه
و«أبو األنبار. يف الطعام يرسق كان إنه املأمون يقول الهيثم» بن «فالذيال تصنع؛ عن
أخذه إذا القرآن يف الجواب سيحسن إنه ويقول: سنه، يف ال عقله يف صبي العوام»
عىل تدل إجابته حنبل» بن و«أحمد ذلك. وراء من السيف كان يفعل لم إن ثم التأديب،
ابن ومحمد سنة، من أقل يف منصبه من مرص يف اغتنى غانم» بن و«الفضل جهله،
التوحيد. حقيقة عىل الوقوف عن الربا بأكل مشاغيل فإنهم معمر وأبو نوح وابن حاتم
أن هذا كتابه يف إسحاق املأمون أمر ثم عيوبه؛ امتحنه رجل لكل يعدد استمر وهكذا
أجمعني «فاحملهم املهدي بن وإبراهيم الوليد بن برش غري أبى فمن عليهم، الكرَّة يعيد
حتى طريقهم يف وحراستهم بحفظهم يقوم من مع املؤمنني أمري عسكر إىل موثقني
أمري لينصحهم إليه بتسليمهم يؤمن من إىل ويسلمهم املؤمنني أمري عسكر إىل يؤديها
إال قوة وال هللا، شاء إن السيف عىل جميًعا حملهم ويتوبوا يرجعوا لم فإن املؤمنني،

باهلل».
إسحاق فجمعهم الربيد، اجتماع منتظر غري الكتاب هذا بإرسال املأمون أرسع وقد
كتاب عليهم وقرأ امتحانهم فأعاد وفقيًها، ومحدثًا قاضيا ثالثني من نحًوا وكانوا ثانية،
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وسجادة، حنبل، بن أحمد أربعة: إال مخلوق القرآن بأن جميًعا فأقروا املؤمنني، أمري
فلما الحديد، يف فشدوا إبراهيم بن إسحاق بهم فأمر نوح؛ بن ومحمد والقواريري،
آخر يوم وبعد فأطلقه، القرآن بخلق سجادة فاعرتف ثالثة، امتحانهم أعاد أصبحوا
بن أحمد إال هؤالء من بعد يبق ولم سبيله، فأخىل مخلوق القرآن بأن القواريري أجاب
إسحاق وكتب للمأمون؛ طرسوس إىل ها وُوجِّ الحديد، يف فُشدَّوا نوح، بن ومحمد حنبل
أجابوا الذين القوم أن فيه يذكر آخر كتابًا وكتب بإشخاصهما، يخربه املأمون إىل كتابًا
عىل وليس مكرهون، أنهم تأّولوا وقد تأويل، عن أجابوا وإنما عقيدة، عن يجيبوا لم

حرج. املكره
َمْن ﴿إِالَّ اآلية: وليست التأويل، أخطأوا هؤالء أن يعلن خامًسا كتابًا املأمون فبعث
معتقد كان من اآلية بهذه هللا عني «إنما عليهم، منطبقة ِباإلِيَماِن﴾ ُمْطَمِنئٌّ َوَقْلبُُه أُْكِرَه
ثم له». اآلية فليست اإليمان مظهر الرشك معتقد كان من فأما الرشك، مظهر اإليمان
امتنعوا كانوا وعرشين واحًدا فأرسل طرسوس، يف إليه — أبى من — بإشخاص أمر
الرقة وايل فأعادهم املأمون، وفاة بلغتهم الرّقة يف كانوا فلما القرآن؛ بخلق اإلقرار عن

أكثرهم. سبيل هذا فخىل بغداد وايل إىل
عند ففك املأمون، موت بعد بغداد إىل عائد وهو مات فقد نوح بن محمد فأما
زعيمها فكان حنبل، بن أحمد يف املعارضة رياسة وتركزت حنبل. ابن عليه وصىل قيده
املأمون انتهى وبذلك غريه؛ خيل كما سبيله يخل لم ولذلك فيها، األنظار ومتجه وَعلمها

املحنة. يف دوره وانتهى
بسرية «وخذ بموضوعنا: يتصل مما فيها وجاء للمعتصم، وصيته املأمون كتب وقد
أموره يف املشورة يف وإرشاكه عليه وحرصه دؤاد أبي بابن أوصاه كما القرآن»، يف أخيك

كلها.
املعتصم ولكن علمه، عن تصدر القرآن خلق يف كتبه فكانت عامًلا املأمون كان
قراءة ويقرأ «يكتب الصويل: قال كما فكان صغره، منذ العلم كره جنديًا رجًال كان
أحاديث ويسمعون الحياة يجربون الذين ثقافة جنس من ثقافته وكانت ضعيفة»،
املأمون. عهد يف كانت كالتي قرصه يف املناظرة مجالس نرى نعد ولم والعلماء، الناس
صار الذي العهد يف املأمون من بذلك وكِّل ألنه عهده يف القرآن بخلق االمتحان نفذ فقد
يصدر لم ولكن املأمون طريقة عىل استمر لهذا بذلك؛ ملزم أنه يرى فكان خليفة، به
امتحان يف باالستمرار األمصار إىل فكتب — جديدة وحجج معان فيها جديدة منشورات
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ذلك، يف مشقة منه الناس وقاىس ذلك، الصبيان يعلموا أن «وأمر القرآن، بخلق الناس
عرشين سنة يف رضبه وكان حنبل، بن أحمد اإلمام ورضب العلماء، من خلًقا عليه وقتل

و(مائتني)».
املعتصم دولة وأرصت القرآن، بخلق القول عن امتناعه عىل حنبل بن أحمد وأرص
أنظار واتجهت أحمد، بصالبة يعجبون الجمهور أنظار واتجهت ذلك، عىل حمله عىل
قوم، إليه يتسلل وكان املأمون. عهد آخر من محبوًسا وظل يتحداهم. ألنه الدولة رجال
غريه قال كما تَّقيًةً القرآن بخلق يقول أن إليه يطلبون حنبل، بن إسحاق عمه منهم
فذُكر الحق»، يتبنّي فمتى يجهل، والجاهل تقية، العالم أجاب «إذا فيقول: العلماء، من
كان من «إن خباب: بحديث تصنعون كيف فقال: األحاديث، من التقية يف روي ما له

منه.219 فيئسوا دينه»، عن ذلك يصده ال ثم باملنشار أحدهم يُنرش قبلكم
حرضته يف وأصحابه دؤاد أبي وابن جالس، واملعتصم فأدخل املعتصم دعاه ثم
وهذه يناظروه؛ أن فأمرهم الدولة، أتباع من والفقهاء وبالقضاة بأهلها، غاصة والدار

املناظرة: خالصة

تقول؟ ما املعتصم:
عبد وفد أن يحكي عباس ابن جدك وأن هللا، إال إله ال أن أشهد أنا حنبل: ابن
أتدرون فقال: باهلل. باإليمان أمرهم وسلم عليه هللا صىل هللا رسول عىل قدموا ملا القيس
رسول محمد وأن هللا إال إله ال أن شهادة قال: أعلم. ورسوله هللا قالوا: باهلل؟ اإليمان ما
(يعني املغنم من الُخمس تعطوا وأن رمضان، وصوم الزكاة، وإتاء الصالة وإقام هللا،
من شيئًا أعطوني املؤمنني: أمري يا القرآن). بخلق القول منه ليس أن حنبل بن أحمد

به. أقول رسوله سنة أو هللا كتاب
أفيكون ْحَدٍث﴾ مُّ رَّبِِّهم ن مِّ ِذْكٍر ن مِّ يَأِْتيِهم ﴿َما تعاىل: هللا قال الحارضين: أحد

مخلوق؟ إال محدث

.١٣٣ الخلفاء تاريخ 219
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ليس وتلك القرآن هو فالذكر الذِّْكِر﴾، ِذي ﴿َواْلُقْرآِن تعاىل: هللا قال حنبل: ابن
والم. ألف فيها

يشء؟ كل خالق هللا قال أليس آخر:
هللا؟ أراد ما إال دمرت فهل َربَِّها﴾ ِبأَْمِر ءٍ َيشْ ُكلَّ ُر ﴿تَُدمِّ تعاىل: قال حنبل: ابن

الذكر؟ خلق هللا إن حصني: بن عمران حديث يف تقول ما ثالث:
الذِّْكَر﴾. َكتََب هللا ﴿إن الرواية إن خطأ، هذا حنبل: ابن

وال سماء وال نار، وال جنة من هللا خلق «ما مسعود: ابن حديث يف جاء رابع:
الكريس». آية من أعظم أرض،

القرآن. عىل يقع ولم واألرض والسماء والنار الجنة عىل الخلق وقع إنما حنبل: ابن
التشبيه. إىل يؤدي مخلوق غري هللا كالم بأن القول إن خامس:

نفسه. به وصف كما وهو عدِل، وال له شبيه ال صمد أحد هو حنبل: ابن
تقول؟ ما ويحك املعتصم:

رسوله. سنة أو هللا كتاب من شيئًا أعطوني املؤمنني أمري يا حنبل: ابن
عقلية. بحجج يحاجه بعضالحارضين:

رسوله. سنة وال هللا كتاب يف ليس إنه هذا؟ ما أدري ما حنبل: ابن
كلمناه وإذا وثب، علينا الحجة له توجهت إذا املؤمنني أمري يا بعضالحارضين:

هذا؟ ما أدري ال يقول بيشء
مبتدع. مضل ضال إنه املؤمنني أمري يا دؤاد: أبي ابن

مجلس إىل ويعاد يناظره، من به ويوكَّل الحبس إىل ويعاد املجلس، ينفض وهكذا
أيام. ثالثة املناظرات هذه واستمرت النمط، هذا عىل آخر

قال كما فُرضب بالسياط، برضبه املعتصم أمر منه، ويئسوا مناظرته ملوا فلما
ثم الجراحات فيه وتعددت الدم، منه سال حتى سوًطا» وثالثني «ثمانية املسعودي

برئ.220 حتى فعالجه جراحاته، يعالج طبيب إليه وأُرسل السجن، إىل أُرسل

الحلية. يف نعيم وأبي السبكي البن الشافعية طبقات يف املناظرات هذه انظر 220
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إن املؤمنني أمري «يا وقال: قتله، عىل املعتصم حّرض دؤاد أبي ابن أن ويروون
املعتصم ولكن خليفتني»، غلب وإنه قوله وسخطت املأمون مذهب تركت إنك قيل تركته

سبيله.221 فخيل به أمر ثم ذكرنا، ما نحو عىل برضبه اكتفى
دعا الذي اليوم يف حتى أنه يروون أنهم (مع غريه قتل كما املعتصم يقتله ولم
أن منها ألسباب: يرجع وهذا رجلني)، قبله قتل قد كان المتحانه حنبل ابن املعتصم
قتله فإذا آخر، شخص أي حول التفافهم من أكثر حنبل ابن حول التفوا الناس جمهور
وضجوا الناس اجتمع أن بعد أحمد «أخرج إصبع: بن ميمون قال فتنة. كانت املعتصم
عىل أقدر ال رش لوقع ذلك أفعل لم «لو قال: أنه أيًضا ويروون السلطان» خاف حتى
يخف فلم الحق، أنه يعتقد ما عىل وثباته بشجاعته أعجب املعتصم أن ومنها: دفعه»،
ليس أنه وجهه يف قرأ أنه إىل هذا الشجعان؛ يحب شجاًعا املعتصم وكان يهن؛ ولم
قديم هللا بأن ويرصح عقيدة، عن يتكلم أنه فيه قرأ بل بالورع، التظاهر يريد بمنافق
إليه. يدع لم ورسوله يقله، لم هللا ألن القرآن بخلق يقول ال ولكن يشء، كمثله وليس

فلم سنوات، بسبع حنبل بن أحمد محنة بعد أي ،٢٢٧ سنة املعتصم ومات
اسمها رومية أمه وكانت أيًضا، واسعة ثقافة مثقًفا وكان الواثق، وخلفه له؛ يتعرض
فضله بل وفضله»، ألدبه األصغر املأمون يسمى الواثق «كان الصويل: قال «قراطيس».
فتعصب املأمون؛ من العربي للشعر رواية أكثر كان أنه ناحية من املأمون عىل بعضهم

وعقيدة. علم عن القرآن بخلق للقول
كان الخزاعي، الهيثم بن مالك بن نرص بن أحمد حادثة أيامه يف حدث ما وأظهر
يقولون ولذلك العباسية، الدولة أول يف العباس بني نقباء أحد الهيثم بن مالك جده
كان أنه أعني املنكر، عن والنهي باملعروف األمر يرى وكان األمراء، أوالد من كان إنه
انحرفت فيما عليها والثورة جارت، إن الحكومة عىل والخروج بيده، ذلك تنفيذ يرى
املأمون يعجبه ولم خطته؛ يف يستعملهم كان أتباع ذلك عىل وتبعه الصواب، عن فيه
بغداد املأمون قدم فلم بخراسان، املأمون كان أيام ببغداد وأتباعه هو فثار سريته، يف
الثورة، عىل وأتباعه هو وعزم خطته، يف استمر الواثق ويل فلما نرص؛ بن أحمد استرت
أحمد، إليه وقدم وعليهم، عليه فقبض إبراهيم، ابن إسحاق بغداد وايل إىل الخرب فوصل
فحمله بمخلوق، ليس هللا، كالم قال: القرآن؟ يف تقول ما له، أُِخذت ما دع الواثق: فقال

أحمد. محنة يف النصوص من Pattom نقل ما أيًضا أنظر 221
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رأيت كما (واملعتزلة القيامة يوم هللا رؤية عن وسأله فأبى؛ مخلوق إنه يقول أن عىل
يرى كما يُرى هل ويحك الواثق: فقال ذلك، يف الحديث له وروى بها، فقال ينكرونها)

صفته. هذه برب كفرت إنما الناظر، ويحرصه مكانه ويحويه املتجسم، املحدود
أحتسب إني وقال: بالسيف فدعا قتله، عىل الحصن يف الحارضين بعض فأمعن
ثم بها، وصفه التي بالصفة نعرفه وال نعبده ال ربًا يعبد الذي الكافر هذا إىل خطاي
أياًما الرشقي بالجانب فنصب بغداد، إىل رأسه فحمل به وأمر عنقه، فرضب إليه ميش
رأس «هذا نصها: رأسه يف وعلقت ورقة الواثق كتب ُصلب وملا أياًما. الغربي والجانب
بخلق القول إىل الواثق) (وهو هارون اإلمام هللا عبد دعاه مالك، بن نرص بن أحمد
يحفظه من بالرأس ووكل ناره، إىل هللا فعجله املعاندة، إال فأبى التشبيه، ونفي القرآن

القبلة».222 عن ويرصفه
الطاعة عن وخروجه نرص، بن أحمد ثورة سببه الواثق غضب بعض أن وظاهر
ولم االنتقام. ومظهر الغضب، خاتمة القرآن خلق وجاء العصيان، عىل الناس وحمل
بأرضه، يساكنه أال أمره الواثق أن بعضهم روى ولكن حنبل، بن ألحمد الواثق يتعرض

الواثق.223 مات حتى حنبل ابن فاختفى
القرآن، بخلق للقول يتحمس، فلم للمتوكل وبويع ٢٣٢ سنة الواثق مات ثم
وكتب القرآن، بخلق القول عن فيها «فنهي ٢٣٤ سنة حتى االمتحان حركة ففرتت
قال حتى له، والتعظيم عليه الثناء يف وبالغوا له، الخلق دعاء وتوفر اآلفاق، إىل بذلك
املظالم، رده يف العزيز عبد بن وعمر الردة، يوم الصديق بكر أبو ثالثة: الخلفاء قائلهم،
يف الناس شغل وكما والتعسف. الظلم من عليه كان ما مع السنة»، إحياء يف واملتوكل
األقطار من قطر كل يف الناس شغل القرآن خلق يف بالجدل — الدولة مستقر — العراق
مرص يف والحكام والقضاة للعلماء األمراء وامتحان العلماء بني الجدل فكان اإلسالمية،

البلدان. من وغريها وفارس والشام
صدر الذي األول املأمون كتاب أن الزاهرة النجوم كتاب يف املحاسن أبو فيحدثنا
جمادى مرصيف إىل وصل ٢١٨ سنة األول ربيع يف — بغداد وايل — إبراهيم بن إلسحاق
فامتحن «َكيَْدر»، امللقب هللا عبد بن نرص مرص عىل الوايل وكان كنصه، ونصه اآلخرة

حجر. البن التهذيب وتهذيب الخلفاء وتاريخ الشافعية طبقات انظر 222
السبكي. الشافعية طبقات 223
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وامتحن القرآن؛ بخلق بالقول فأجاب الزهري، هللا عبد بن هارون مرص قايض كيدُر
وأهل القضاة وامتحن شهادته،224 سقطت بذلك القول عن منهم توقف فمن الشهود،

وغريهم.225 الحديث
من عىل يقبض أن قبل املأمون بموت الخرب جاء حتى الناس يمتحن كيدر وقال
يمتحن أن يأمره املعتصم كتاب فأتاه كيدر، بن املظفر مرص ويل ثم املأمون؛ طلبه
،٢١٩ سنة مرص العباس بن موىس ويل ثم ذلك. ففعل بمرص القرآن بخلق العلماء
بخلق بالقول غالبهم أجاب أن إىل وعلماءها مرص فقهاء أباد «أنه املحاسن أبو فيذكر

القرآن».226
املرصيني، من أنكر من وتعذيب القرآن، بخلق للقول تحمًسا الناس أشد من وكان
ينارص وكان الواثق، أيام ويف املعتصم أيام بعض يف مرص قايض الليث أبي بن محمد
املحنة واستغل فاضطدهم والشافعية، املالكية يكره وكان املذهب، حنفي وكان املعتزلة،
عبد بن الحسني ذاك إذ مرص شاعر وبجانبه بهم، واإليقاع لتعذيبهم القرآن بخلق

به. نكل ممن ويتشفى بذكره يشيد الجمل السالم
حتى يعذبهم زال وما واملالكية، بالشافعية نكل أنه قصائده من قصيدة يف ويذكر

قال: كما األمر وصار القرآن، بخلق اعرتفوا

تُ��ْش��َه��ر ل��م ب��م��ق��ال��ة َف��َش��ه��رتَ��ُه��ْم وخ��ل��ق��ه ب��الُ��ق��رآن ي��ن��ادي ك��ل
تُ��نْ��ِك��ِر ل��م َخ��ْل��َق��ه ال��م��س��اج��ُد ح��ت��ى أف��واُه��ُه��م ب��ه��ا نَ��َط��َق��ت أن ت��رض ل��م
ِر ُم��َص��وَّ غ��يُ��ر ال��ل��ه ب��أن زع��م��وا را م��ت��ص��وَّ ال��ردى أََري��تَ��ُه��ُم ل��م��ا

ذو هرب ممن وكان اليمن، إىل هرب وبعضهم يظهر، فلم بيته لزم الناس فبعض
فأقر. وامتحن عليه فقبض عاد ثم الصويف، املرصي النون

فلم أجمعني، الناس بامتحان الليث أبي بن محمد عىل كتابه ورد الواثق وىل وملا
من كثري فهرب باملحنة، أُخذ حتى معلم وال مؤذن وال محّدث وال فقيه من أحد يبق

ال وتنقص، وتزاد أسماؤهم وتسجل ويعدلون يزكون معينني أشخاًصا مدينة كل يف الشهود كان 224

الباب. هذا يف ورد ما معنى يتضح التفسري وبهذا يشهد، أن له يحق إنسان كل أن
.٢١٨/٢ الزاهرة النجوم 225

.٢٣٢/٢ 226
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(ال املساجد: عىل يكتب أن الليث أبي ابن وأمر املحنة؛ أنكر ممن السجون وملئت الناس
الفقهاء ومنع مرص، بفسطاط املساجد عىل ذلك فكتب املخلوق)، القرآن رب هللا إال إله

يقربوه.227 أال وأمرهم املساجد، يف الجلوس من والشافعي مالك أصحاب من
املحنة برفع مرص املتوكل كتاب ورد ثم الواثق، أيام يف ذلك عىل الحال واستمر

جملة. املقالة هذه عن والسكوت
اإلمام صاحب البُويْطي يحيي بن يوسف الواثق أيام يف بمرص به نُكِّل ممن وكان
عليه نفسوا ولعلهم الشافعي، وابن واملزني َحْرَملة به وىش — علمه ووارث الشافعي
وايل إىل دؤاد أبي ابن فكتب مرص، قايض الحنفي الليث أبي ابن به وىش وقيل علمه.
فإذا بكن، الخلق هللا خلق «إنما وقال: القرآن، بخلق يقول أن فأبى يمتحنه، أن مرص
ألصدقته، الواثق) (عىل عليه أُدخلت ولنئ بمخلوق، خلق مخلوًقا فكأن مخلوقة، كانت
يف قوم الشأن هذا يف مات قد أنه يعلمون قوم يأتي حتى هذا حديدي يف وألموتن

.٢٣١ سنة سجنها يف ومات بغداد إىل مرص من ُحمل وقد حديدهم.
والعامة الخاصة مجالس كانت بل للناس؛ الوالة محاكمة عىل األمر يقترص ولم
خال وإذا مخلوق؟ القرآن هل سائل: سأله مجلًسا عالم جلس فإذا املسألة. هذه تلوك
أن وأراد آخر عىل حقد ومن القرآن؛ خلق أخبار يف تحدثوا بعض إىل بعضهم الناس

مخلوق. غري القرآن يقول بأنه اتهمه عليه يدّس
كان فلما مخلوق، بالقرآن اللفظ إن يقول بأنه اتهم البخاري أن ذلك من ورد وقد
اللفظ يف تقول ما هللا عبد أبا يا فقال: رجل إليه قام لسماعه الناس وحرض بنيسابور
فأعرض السؤال فأعاد يجبه، ولم عنه فأعرض مخلوق؟ غري أم هو أمخلوق بالقرآن،
العباد وأفعال مخلوق، غري هللا كالم القرآن وقال: البخاري إليه فالتفت أعاد ثم عنه،

عنه.228 وتفرقوا الناس، وشغب الرجل فشغب بدعة. واالمتحان مخلوقة،
هو الذي والقرآن هللا، كالم وهو القرآن بني يفرق أن أراد أنه عليه شغبهم وسبب
ألنه عليه فشغبوا محدث، والثاني قديم األول إن يقول أن وأراد له، وكتابتنا به، نطقنا

به. ألفاظنا حتى قديم إنه يقال أن يريدون إذ محدث، الثاني إن يقول

للكندي. والقضاة الوالة كتاب من مختلفة مواضع من هذا استقينا 227
.١٠/٢ الشافعية طبقات يف السبكي 228
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وأدخلوا بل ودسائس، وفتن وإجابات، وأسئلة كثرية، القبيل هذا من واألمثلة
أيًضا. واألدب املزاح يف املسألة

هو هذا «أظن فقال: قبيحة، قراءة يقرأ آخر سمع الظرفاء من رجًال أن رووا
مخلوق». أنه دؤاد أبي ابن يزعم الذي القرآن

يف أجرك هللا أعظم املؤمنني، أمري يا له: وقال الواثق عىل املخنث عبادة ودخل
أمري يا باهلل يموت، مخلوق كل املؤمنني أمري يا قال: يموت؟ القرآن ويلك، قال: القرآن.
هللا! قاتلك وقال: الخليفة فضحك القرآن؟ مات إذا الرتاويح بالناس يصيل من املؤمنني

أمِسْك.
العالية: أبو وقال

ت��وف��ي��ُق ف��ي��ه ع��زًم��ا ع��زم��ك وك��ان َرَش��ٍد إل��ى م��ن��س��وبً��ا رأي��ك ك��ان ل��و
م��خ��ل��وُق ال��ل��ه ك��الُم ت��ق��وَل أن ع��ن ب��ه ق��ن��ع��َت ل��و ُش��ْغ��ٌل ال��ف��ق��ه ف��ي ل��ك��ان
وال��م��وق ال��ج��ه��ل ل��وال ال��ف��رع ف��ي ك��ان م��ا يَ��ج��م��ُع��ُك��ُم ال��دي��ن وأص��ل ع��ل��ي��ك م��اذا

هل معاوية: فسئل القرآن، يخلق القول يف يتشدد بأصبهان القصاص بعض وكان
إلخ. … الجهاالت نهايات من باهلل نعوذ فقال: مخلوًقا؟ كان

هذا املسلمون بها بىل وكيف إليه؟ وصلت ما إىل وصلت وكيف املسألة هذه فما وبعد،
تجول أسئلة هذه نتائجها؟ وما فريق؟ كل نظر وجهة وما إليها؟ الداعي وما البالء؟
فيها تمتحن التفتيش بمحكمة أشبه وكانت بابها، يف غريبة املسألة ألن الباحث ذهن يف

الناس. عليها ويعذب العقائد
حسنة نيتهم أن رأيي ففي وخلفاء، معتزلة من الحكومة لحزب الداعي أما
عبيد بن وعمرو واصل عهد من — أمرهم أول من املعتزلة رأى فقد حميد، وقصدهم
أن يجب التصحيح أن نظرهم ويف تصحيحها، ويجب فسدت قد الناس عقائد أن —
ورأوا معانيه، بكل التوحيد إىل التوحيد يف القول وجرهم وعدله، هللا توحيد عىل يدور
وأنكروا تعديًدا، فيها ألن الصفات أنكروا كما للقديم، تعديل القرآن بقدم القول أن
فلسفي وتوحيد فلسفي تنزيه إىل الناس يدعوا أن فأرادوا تجسيًما، فيها ألن هللا رؤية
النائية والبالد األمصار يف دعاتهم يبثون وكانوا تعدد، وال تشبيه، وال فيه، تجسيم ال
منه رأوا فمن استعملوها؛ وقوة سلطة يف فرصة لهم أتيحت فإذا ذلك، إىل الناس لدعوة
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وإن وهددوه، حاربوه الناس، لعقيدة وإفساًدا اإللحاد، إىل وميًال الدين، عن انحراًفا
التوحيد بمذهب وعنونوه مذهبهم، نرش يف كبريًا جهًدا وبذلوا قتلوه، قتًال استطاعوا
فلبى فارس، ويف والشام مرص ويف املغرب ويف الهند يف لذلك الدعاة وأرسلوا والعدل،
— إليهم الحكومة بانضمام يظفروا لم األوىل أدوارهم يف ولكن — كثري خلق دعوتهم
يف وكانت الزوال، إىل صائرة كانت ولكنها األموية، الدولة آخر يف بالحكومة ظفروا نعم
مال العبايس العرص يف املأمون جاء فلما ينهار. الذي مركزها بتوطيد االعتزال عن شغل
من صحيحها وينقد املذاهب، يف عنده يتباحث مجمًعا يكّون أن ورأى الفكرة، نفس إىل
العمل الناس ألزم الرأي عليه اتفق فما رصيًحا، والبحث ُحًرا الجدل ويكون فاسدها،
— قبل من أثريت ألنها القرآن، خلق مسألة هذا مظهر يكون أن القدر وشاء به.229
يكون أن يمكن وكان التوحيد؛ وهو الدين أصول من أصًال ت مسَّ وألنها — رأيت كما
مسائل من ذلك ونحو األفعال؛ وكخلق القيامة، يوم هللا كرؤية أخرى مسألة املحك
رؤية فإن أضعف، فيها املنكر وُعذُْر أوضح، كانت القرآن خلق مسألة ولكن االعتزال؛
كعيوننا عيوننا ليست آخر، خلًقا القيامة يوم سنكون بأنا املجيب يهرب أن يستطيع هللا
وذاك، هذا عىل تدل آيات القرآن ففي جلية، ليست األفعال خلق مسألة وألن الدنيا، يف

جلية. والنقلية العقلية األدلة فعليه القرآن خلق أما
البال؛ عىل تخطر ال قد جهات الحوادث الظروف ه توجِّ التاريخ مسائل كل يف ثم
الحوادث تتطور لم ولكن عيلّ، وبتفضيل املتعة بتحليل «ديكريتو» املأمون أصدر فقد
أمًرا يصدر ولم بالقرار فيهما اكتفى املأمون ألن املسألة، هذه يف كتطورها فيهما
أن ذلك يف نظره وجهة وكانت باالمتحان، أمًرا فأصدر القرآن خلق يف أما باالمتحان؛
الشهود شهادة وال القضاة بأحكام يوثق وال مؤمنني يكونوا أن يجب والشهود القضاة
فقد القرآن بقدم اعتقد ومن األول، كتابه يف بذلك هو ّرصح كما عقيدتهم؛ فسدت إذا
امتحنوا ملا قوًما فرأى نظر ولكنه شهادة؛ وال حكم منه يصح لم أرشك ومتى أرشك،
من قوًما يرى أن جًدا وغاظه يّرصحوا؛ أن يريدوا لم وقوًما القرآن بخلق القول أنكروا
قد وأنهم واملرابي، املرتيش فمنهم الدين، وضعف النية سوء منهم يعرف وهؤالء هؤالء
له حلمه مع املأمون وكان هذا. من فتألم العامة، عند الحظوة حب مخالفته عىل حملهم

قبل. عنه نقلنا فيما ذلك دليل انظر 229
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حوله ومن عمله، يف وغال طريقه، يف واشتد ثائره فثار غضب، وانفعاالت ة، حدَّ لحظات
هواه. وفق وألنه عقيدتهم، وفق ألنه ذلك إىل أيًضا يدفعونه املعتزلة من

سواء عليها، والعطف املعارضة حب طبيعتهم من فالناس األخرى، الناحية ومن
الدينية، للمعارضة تحمًسا أشد وهم الدينية، واملعارضة السياسية املعارضة ذلك يف
ورائهم، من والعامة املعارضون العلماء هؤالء ووقف صف، يف ورجاله املأمون فوقف
التصفيق يف العامة أفرط التعسف يف الحكومة أفرطت وكلما معسكران، بذلك وتكّون
اآلخر أعىل حزب نغمة علت وكلما وراءها. ما إىل تدفع خطوة كل وظلت للمعارض.
العلماء وحوله الخليفة؛ الحكومة زعيم صار املعتصم عهد ويف تفوقه. حتى نغمته

الشعب. قلوب وحوله حنبل ابن أحمد املعارضة وزعيم الدولة؛ ورجال املعتزلة
عىل أنها تعتقد ناحية من ألنها رجوعها، الصعب من وأصبح الحكومة وتورطت
للحق. حبهم من أكثر التصفيق يحب وأكثرهم مشاغبني، إال ليسوا خصومها وأن حق،
وقادتهم العامة ويمكن الحكومة، هيبة يضيع ذلك عن فالرجوع أخرى ناحية ومن

كبري. خطر هذا ويف الحكومة، عىل السيطرة من نظرهم يف الجهال
يل فيظهر املعارضني، نظر وجهة وأما والحكومة. املعتزلة نظر وجهة هي هذه
قوم أمثلهم أصناًفا، كانوا بل املعتزلة، كانت كما واحد رأي عىل جميًعا يكونوا لم أنهم
يف الكالم أن يرون ولكنهم مخلوق، القرآن أن يف املعتزلة مع أنفسهم باطن يف كانوا
لهم قلنا إذا وأنا للنظر، أهًال ليسوا ألنهم العامة، إىل يصل أن يصح وال يصح، ال هذا
يدعو وهذا واإلجالل، التقديس عدم هو واحد يشء إال نفوسهم يف يبق لم مخلوق القرآن
السواد وهم العامة لدين حفًظا بتاتًا، الباب هذا يسد أن فوجب العقيدة، ضعف إىل
إنه وال مخلوق إنه يقولوا ولم يجيبوا لم سئلوا إذا هؤالء كان ولذلك األمة. يف األعظم
لم مسألة أنها بذلك إيمانًا وزادهم هللا. كالم إنه قولهم عن يزيدون وال مخلوق، غري
النبي إيمان كان وقد اآلن؟ إثارتها إىل الداعي فما صحابته، وال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد يف تثر

إثبات. أو بنفي فيها والقول املسألة، هذه غري من موفوًرا والتابعني والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص
تقول ما فسئل: دؤاد، ابن بحرضة بشيخ أُتى الواثق أن روي ما القبيل هذا ومن
هذا هل قال: سل. قيل: السؤال. ويل تنصفني لم دؤاد أبي البن الشيخ: قال القرآن؟ يف
أبي ابن فقال يعلموه لم يشء أم والخلفاء؟ وعمر بكر وأبو ملسو هيلع هللا ىلص؛ هللا رسول علمه يشء
أنه رواية ويف أنت؟ أعلمته يعلموه، لم يشء هللا! سبحان الشيخ: فقال يعلموه. لم دؤاد:
وسعهم هل الشيخ: فقال إليه. يَْدعوا ولم علموه دؤاد: أبي ابن فقال السؤال، عليه أعاد

وسعهم؟! ما وسعك أفال الشيخ: قال نعم: قال: ذلك؟
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محمد بن منصور يحيي أبي إىل كتب املرييس برشا أن الفريد العقد رواه ما ومثله
فتنة، كل من وإياك هللا «عافانا يحيى: أبو إليه فكتب مخلوق؟ أو خالق القرآن يسأله:
فأعِظم يفعل إن فإنه الجماعة، عن بنفسه يرغب ال وممن السنة، أهل من وإياك وجعلنا
يتكلف بدعة القرآن يف الكالم إن نقول: ونحن الهلكة، فهي يفعل ال وإن منًَّة، بها
سوى وما هللا، إال خالًقا نعلم وما له، ليس ما السائل ويتعاطى عليه، ليس ما املجيب
فتكون بها، هللا سماه التي أسمائه إىل بنفسك فانته هللا، كالم والقرآن فمخلوق، هللا
من وإياك هللا جعلنا الضالني من فتكون عندك من باسم القرآن تسمِّ وال املهتدين، من

مشفقون».230 الساعة من وهم بالغيب ربهم يخشون الذين
قال: وبينك، بيني فيما مخلوق القرآن إن قل الوايل: له قال البَويِطي أن روي وقد

املعنى».231 يدرون وال ألف مائة يقتدي «إنه
إثبات، أو بنفي املسألة يف يتكلم من يكره حنبل بن أحمد كان هذا أجل ومن
فقال مخلوق، غري هللا كالم قال: القرآن؟ يف تقول ما للكرابييس، قيل أنه روي فقد
بن ألحمد هذا فروي مخلوق. به لفظك فقال: القرآن؟ لفظي يف تقول فما السائل: له
أحمد قول له ونقل الكرابييس عىل رجع السائل أن وروي بدعة. هذه فقال: حنبل،
ذلك فأنكر ألحمد فرويت مخلوق. غري بالقرآن فتلفظك إذا الكرابييس: فقال واستنكاره،
إنما أحمد أن عىل يدلك «وهذا بقوله: ذلك عىل السبكي وعلق بدعة.232 هذه وقال: أيًضا
أن ينكرون يكونوا لم والسلف … املسألة أصل يف الكالم إىل بدعة) (هذه بقوله أشار
موضع يف وقال اعتقاده». عن ال ذلك يف الكالم عن هو إنما سكوتهم وأن حادث، لفظنا
فيه الكالم يجرهم أن خشية الكالم علم يف الخوض يف تشديدهم ذلك يف «والرس آخر:

به». يفصح علم كل وليس ينبغي، ال ما إىل
حتى القرآن بقدم القول إىل السخف أداهم قوم وهناك املعارضني؛ أمثل هم هؤالء
وضعف النظر ضيق إليه جر قول وهو ألسنتنا، يف به وامللفوظ املصاحف، يف املكتوب
نفاه كما كذلك، أظنه وما األلفاظ، بقدم القول حنبل ابن إىل الذهبي نسب وقد العقل،

باتًا. نفيًا عنه السبكي

.٣٢٢/١ العقد 230
.٢٧٦/١ الطبقات 231
.٢٥٢/١ الطبقات 232
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رأيهم كان وإن واملأمون املعتزلة إن قلنا: حق؟ عىل الحزبني أي تساءلنا: نحن فإن
العامة. أمام املسألة هذه تثار أال يف حق عىل خصومهم فإن وصحيًحا، حًقا العلمي
املسائل، هذه يف العامة إرشاك إرادتهم (األول) خطأين: والحكومة املعتزلة أخطأ وقد
فيه تاهت دقيق علم وهو الكالم علم يفهمون وكيف ذلك، عن الناس أبعد والعامة
املعتزلة يريد هل وأشباههم. للعامة ال وأمثالهم، للفالسفة هو إنما الخاصة؟ عقول
أن تقتيض الرؤية وأن الذات، غري أو الذات عني هي وهل هللا، صفات العامة يفهم أن
ملسو هيلع هللا ىلص النبي قبل وقد الرأي، يف خرق فهو هذا فهموا إن مكان؟! يف محدوًدا املرئي يكون
بأكثر لها يسمح ال عقلها ألن إليه، تشري وأن السماء يف هللا أن تعتقد أن الجارية من
ما العامة تفهيم املعتزلة فمحاولة مكان، يف ليس أنه يفهمها أن يحاول ولم ذلك، من

يطاق. ال بما تكليف ذلك من أدق هو
وجنودها وسياطها وسيوفها بسلطانها تتدخل أن الحكومة حملهم الثاني والخطأ
مجمًعا واملناظرة للجدل مجالسهم يجعلوا أن أرادوا فكأنهم املسألة، هذه يف ووالتها
يقررون، بما القول عىل الناس يرغمون ثم يشاؤون، ما فيه يقررون القساوسة كمجامع
الشعوب، بنفسية جهلهم عىل هذا بعملهم دلوا وقد وتعذيبًا. قسوة عليهم زادوا بل
اإلقناع، ينرشها إنما التعذيب، ينرشها ال فالعقيدة العقائد؛ انتشار بتاريخ وجهلهم
عن السكوت عدو أنهم يف شنيًعا غلًوا غلوا وقد الحسنة. واملوعظة بالحكمة والدعوة
قالها فمن هللا»، رسول محمد هللا إال إله «ال عماده فاإلسالم إرشاًكا؛ القرآن بخلق القول

هللا. عىل بعُد وحسابه دمه عصم
الداعني املعتزلة هم واملحنة التعذيب هذا مصدر يكون أن الغرابة إىل يدعو ما وأشد
العقيدة يف التسامح بهؤالء الظن كان فقد العقل، بسلطة والقائلني الفكر حرية إىل
يف متزمتني وكانوا عقليني، كانوا قلنا كما املعتزلة ولكن والتعذيب. الضغط عن والبعد
حّكموا كما عقله يحّكم ال من أن يرون ولكنهم العقل، بسلطان يؤمنون فهم عقليتهم،
العقول أن وفاتهم يعقل؛ من قول عىل يعقل ال من يحمل أن ويجب كاألنعام. أو أنعام
عقله ضاق من يعذر أن يقيض العقل بسلطان القول وأن مختلفة، وأنماطها متفاوتة

عامة. بمصلحة يرض لم ما الضيق عقله حسب حياته يف يسري أن له ويسمح
واملنطق العقل كان والعاطفة، العقل رصاع بيان بأجىل الحركة هذه يف تجىل لقد
عقًال املعتزلة عقل وكان واملحّدثني. الجمهور جانب يف والعواطف املعتزلة، جانب يف
أن يراد فرًضا، العامة عىل يفرض أن يراد أنه فيه نقطة وأضعف فلسفيًا، جاًفا حاًدا
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محدود، والال واملحدود والكيفية، والكمية والعرض الجوهر تعرف فالسفة األمة تكون
هذا عىل فالسفة كلها أمة هللا يخلق لم اآلن وإىل والجهة، واملكان والتعدد والوحدة

ال. أو اإلنسانية مصلحة يف ذلك كان إن أدري وال النمط،
يف املعتزلة يقوله ما يفهم أن يستطيع وال عقله، ال بقلبه يؤمن شعب واملعارضون
تؤيده، وسياطها بسيوفها والجنود تنرصه، الحكومة أن كراهية فيه وزادهم هللا، صفات
أعماق من يكرهون دائًما والناس فيه، تَْمتَِحن والية كل يف الكبرية املناصب وأصحاب
يبتعدون يوم الدين رجال ويحّلون بطًال، عليها الخارج ويدعون املظاهر، هذه قلوبهم
وال من عطاء رفض من بإطراء مملوءة الرتاجم وُكتُب فيها. يزهد من ويحرتمون عنها،
وأحسوا نفوسهم، يف الشك جال القرآن بخلق القول تؤيد السلطة رأوا فلما وسلطان؛
املحّدثني علماء من والعقالء والدين؛ يتفق ال القول هذا أن اإللهام طريق من إحساًسا
مخلوق القرآن إن لهم قلت وإذا ألحدوا، تفلسفوا إذا العامة أن ورأوا هذا إىل فطنوا
للعقل ويمكن مخالفته، وتصح بمثله اإلتيان ويجوز عليه، الرد يصح أنه يساوي فذلك
تجول قد التي الغامضة املعاني من ذلك غري إىل منه، بخري ونحوه الترشيع يف يأتي أن
من العقالء هؤالء فرأى عنها، التعبري يستطيعون وال أنفسهم يف — غموضها مع —
ذلك عن وعربوا باإلثبات، وال بالنفي ال يصح ال املوضوع نفس يف الكالم أن املحّدثني
عاقل، ينكره ال بالبداهة ظاهر هو ما يقولوا أن امتنعوا حتى بدعة، فيه الكالم بأن
يكاد فهذا مخلوقة، املصاحف يف والورق والحروف مخلوقة، بالقرآن ألفاظنا أن وهو
والفناء للحريق عرضة واملصحف بها، النطق بمجرد تفنى فألفاظنا محسوًسا، يكون
فتالقى ذكرنا. الذي املبدأ به يقولوا أن يريدون ال بهذا إيمانهم مع ولكنهم بالزمان؛
معنوية قوة وزادهم واحدة، جبهة وكونوا العامة، عواطف مع املحّدثني من العقالء عقل
إنما التضحية فضيلة وأن عليهم، ع يوقَّ العذاب وأن معهم، ليست والسالح الجنود أن
ما وهذا — إيمانا برأيهم زادهم رجاالتهم من أحد عذب وكلما جانبهم، من تظهر
أقواًال جميًعا قالوا فقد والبَُويْطي، نرص بن وأحمد حنبل بن كأحمد كرباؤهم به رصح
هزيمة القرآن بخلق إقرارهم وأن عنقهم، يف أصبح العامة إيمان أن عىل تدل متشابهة
وأنفسهم بدمائهم فليضحوا الدين، بخذالن وشعور الشعب، إليمان وهزيمة للشعب،

هللا. لكلمة وإعالء للدين نرصة
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فأنا لعقيدتهم، مخلصون كانوا من املعسكرين من كل يف إن نقول أن الحق ومن
ما أن رأوا آرائهم: يف مخلصني كانوا دؤاد أبي بن وأحمد والواثق املأمون مثل أن أعتقد
لكل يقال حق كل أن يف معهم أكن لم وإن الحق، هو أنه معهم وأنا الحق، هو يقولونه
ولكن الحق، أنه أنا أرى ما يقولوا أن الناس إلزام يف أيًضا معهم أكن لم وإن إنسان،
أسود أو أحمر، فهو أحمر هو السلطة قالت إن سلطان، كل أتباع املعسكر هذا يف الكثري
ملا حنبل بن ألحمد قال جنديًا أن من روي ما التعبري تمام ذلك عن ويعرب أسود. فهو
تغلب أن وتريد حولك، والناس قائم، رأسك عىل إماُمك «ويحك! املعتصم: أمام امتُحن
إذا إال مناصبهم يف يبقوا أن يستطيعون ال أنهم رأوا هؤالء من وكثري جميًعا؟»، هؤالء
حنبل كابن مخلصني اآلخر املعسكر يف أن كما بذلك؛ فقالوا رأيها يف السلطة جاروا
السيف، إىل األمر يصل لم إذا خصوًصا العامة، تصفيق أعجبه من ومنهم وأشباهه،
السلطان، معسكر يف مجهولني جنوًدا يكونوا أن عىل العامة أبطال يكونوا أن ففضلوا
الجمهور ومكافأة الحكومة، سياط من وأوجع أنكى أحيانًا يكون العامة وكره سيما ال
املسلمني جمهور من حنبل بن أحمد كوفئ لقد الحكومة؛ مكافأة من أروع تكون قد
فقال أحمد مات لقد دؤاد؟ أبي البن والواثق واملعتصم املأمون مكافأة منها أين مكافأة

القائل: فيه

��ك ال��م��ت��ن��سِّ يُ��ْع��رُف أح��م��َد وب��ح��ب م��أم��ون��ة م��ح��ن��ة ح��ن��ب��ل اب��ن أض��ح��ى
س��تُ��ه��تَّ��ك ُس��تُ��وره ب��أن ف��اع��ل��م ��ًص��ا م��ن��قِّ ألح��م��ٍد رأي��ت وإذا

الجاهلية يف كان جمًعا أن بلغنا «ما حنبل: ابن جنازة يف الوراق الوهاب عبد ويقول
نحو هي فإذا وُحزرْت، مسحت الناس فيها وقف التي املواضع إن حتى مثله، واإلسالم
الشوارع يف الناس وكان امرأة»، ألف ستني من نحًوا السور عىل ولحزرنا ألف، ألف من
عدد يف وقيل والرشاء، البيع وبني بينهم وحيل الباعة، بعض تعطَل حتى واملساجد
إلخ. السفن يف كان من سوى ألف وثالثمائة ألف ألف نحو كانوا إنهم عليه املصلني

وثِّق، حنبل ابن وثّقه من إن حتى له، واملحّدثني العلماء حرمة ذلك إىل أضف
بخلق القول وتضعيفه توثيقه عليها يَبني التي األسباب أحد وكان ضعف، فه ضعَّ ومن

وعدمه. القرآن
ال العقل، ضيقة سخيفة أخرى طائفة املعارضني من العقالء هؤالء بجانب وكان
دعاهم وربما وامللفوظ، املكتوب حتى بقدمه تقول ولكنها القرآن، يف الكالم عن تمتنع
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رس يفهموا فلم املعتزلة، يعارضون حنبل بن كأحمد الكبار األئمة رأوا أنهم ذلك إىل
يقولوا أن فيجب القرآن، بخلق يقولون املعتزلة أن فظنوا نظرهم، ووجهة معارضتهم

كثريين. عن القول هذا حكي وقد مظاهره، كل يف بقدمه هم
يتعرض فلم سطحيًا، ضعيًفا كان املناظرات من إلينا نقل ما أن نالحظ ثم
عىل العقلية الرباهني برهنوا وال املشاكل، حقيقة أثاروا وال املسألة، لجوهر املتجادلون
املناقشات هذه بني وازنّا نحن وإذا املوضوع. من الصميم يف دخلوا وال نظرهم، وجهة
لجوهر تعرضت املأمون كتب وجدنا املأمون، عن صدرت التي الكتب وبني رويت التي
السبب ولعل املناظرات. له تعرض مما بخري حزبه ونظر نظره وجهة وأبانت املوضوع،
ميدان من وخرج بربه لحق قد كان املناظرات أثناء املأمون أن (األول): أمران، ذلك يف
حقيقة عىل أوقفهم ومن إقناًعا، أقدرهم ومن عقًال أصحابه أكرب من كان وقد املناظرة،
محّدثون وخصومهم وخصومهم، املعتزلة بني كانت املناظرة أن (والثاني): املوضوع.
إذا املعتزلة فكان ومبادئه، وقواعده مصطلحاته يتعلمون وال يقرأونه، وال علم يرون ال
ابن مع حدث كما تقولون، مما شيئا نعلم ال املحدثون: قال ذلك من يشء يف ناظروهم
دائرة وهي املعقول، ال املنقول ويف النصوص يف فقط املجادلة إىل إذًا فيضطرون حنبل،

العقلية. والدواعي الخفية األسباب لبيان تتسع ال ضيقة

فكانوا واسعة، آماال املسألة هذه وراء من يؤملون كانوا كرباءهم أو املعتزلة ولعل
فإذا الرسمي، دينها اإلسالم أن كما الرسمي، الدولة مذهب االعتزال يصبح أن يؤملون
هللا فوحدوا معتزلة، املسلمني أكثر وأصبح الدولة، حماية تحت االعتزال انترش ذلك تم
أفكارهم، يف املسلمون ويحرر يعتنقون، كما االعتزال أصول واعتنقوا يوحدون، كما
ويزنون العقل يستعملون إنما املحّدثني، تقيد بالحديث يتقيدون ال املّرشعون فأصبح
عليه؛ مجمًعا حديثًا أو قرآنًا يكون أن إال نص إىل يرجعون وال العامة، باملصالح األمور
ونقد رصيح بعقل اإلسالمية لألحداث فيتعرضون املسلمني، من املؤرخني عقول وتتحرر
به توزن الذي امليزان نفس يف ويضعونها والتابعني الصحابة أعمال فيرشحون حر،
فتستقي والفرس والهند اليونان فلسفة عىل العقول تهجم ثم الناس؛ من غريهم أعمال
املجمع والحديث القرآن مع يتناىف ال ما منها وتأخذ عقولها، — فيها — وتُعمل منها،
بغول تصدق وال ترى، ال الجن ألن جن، من يخافون فال العامة عقول وتتحرر عليه.
ألن هللا من الخوف يشلها وال الخرافات؛ من الخوف يشلها ال العموم وعىل وسعالة،
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العدل، بقوانني نفسه ألزم قد تعاىل هو بل مستبًدا، حاكًما ليس املعتزلة نظر يف هللا
عىل متسلطون أنهم الناس يؤمن ثم وقانوننا، وقانونه وسريتنا، تعاىل سريته فالعدل
وما وبإرادتهم، خلقهم فمن خري من صدر ما والرش، الخري عىل قادرون إرادتهم،
والجزاء الحسن الجزاء يُجزْون ذلك أجل ومن وبإرادتهم، خلقهم فمن رش من صدر
جزاء بل عقوبة، محسن وال مثوبة، ميسء يتوقع وال القدر، إىل أحد يرتكن فال السيئ،
أعمال وتقل العالم، يف الخري أعمال تكثر وبهذا اإلساءة، واإلساءة اإلحسان، اإلحسان
إذا يعاقب وقد أساء، إذا له يغفر قد أنه اإلنسان واعتقاد النتيجة، يف التشكك ألن الرش،
ونّفذتها الناس يف املبادئ هذه ت َرسَ فإذا قالوا: والرش. الخري يف إيمانه يقلل أحسن،
فأصبح ناشئهم، عليها ونشأ عاداتها، عليهم وجرت قلوبهم، أرشبتها زمنا، الحكومة
فالغاية الضحايا، بعض ولتذهب املحنة، رشور فلنحتمل العوالم؛ خري اإلنساني العالم

الباطل. من كثري يف بالخوض إال الحق إىل نصل وال الوسيلة، تربر
ولكن املحنة، يف انغمسوا عندما املعتزلة كبار يتوقعه ما هو كان وأمثاله هذه لعل

كان؟ ماذا
عسفوا دولتهم أيام املعتزلة وألن احتضنته، الحكومة ألن االعتزال الناس َكِره
واستغل السجون؛ منهم ومألوا دماءهم، واستباحوا والعلماء، وباملحدثني بالناس
الباب من العامة أذهان عىل ودخلوا دعوتهم، وشوَّهوا سمعتهم، فأساءوا هذا املشنعون
فحرموا القيامة، يوم يُرى هللا أن يرون ال املعتزلة إن قالوا: وعقليتهم. يتفق الذي
وجالله؛ وعظمته قدسيته فأنكروا القرآن، بخلق يقولون واملعتزلة لذة، أكرب من املؤمنني
املعتزلة كان ثم يخلقون. آلهة هللا مع فجعلوا الناس، أفعال يخلق اإلنسان إن وقالوا
باملال يضحون واملحّدثون والجاه، واملناصب املال يغنمون بل يضّحون، ال دولتهم يف
يف فتجّمع ى ضحَّ ِلَِم يسألوا لم ولو يضحي من مع والناس والنفس، والجاه واملناصب

وأمثالها. الكريهة املعاني هذه كل االعتزال اسم
هذه آثار من وهّدد القرآن، بخلق القول إبطال ٢٣٤ سنة فأعلن املتوكل وجاء
املسألة هذه سببته وما االعتزال، ضد العام الرأي قوة من رأى ما ذلك إىل ودعاه املسألة،
منها، وحكومته نفسه ويريح املشاكل، هذه من يخلص أن فرأى للدولة؛ مشاكل من
املحدثني «فاستقدم بجانبهم ووقف للمحّدثني امليل أظهر بل الحياد، موقف يقف ولم
والرؤية. الصفات بأحاديث يحدثوا بأن وأمرهم وأكرمهم، عطاياهم، وأجزل سامرا، إىل
ألف ثالثني من نحو إليه فاجتمع الرصافة، جامع يف شيبة أبي بن بكر أبو وجلس
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وتوفر نفس؛ ألف ثالثني من نحو إليه فاجتمع املنصور، جامع يف أخوه وجلس نفس،
أن مرص نائب أمر ثم .… له والتعظيم عليه الثناء يف وبالغوا للمتوكل، الخلق دعاء
الناس عذب الذي (وهو الليث، أبي بن محمد بكر أبي بمرص القضاة قايض لحية يحلق
بن الحارث بدله القضاء ووىل … ففعل حمار عىل به ويطوف يرضبه وأن املحنة)، يف

فقال: ذلك يف املتوكل الخبازة بن بكر أبو ومدح مالك».233 أصحاب من مسكني

تُ��ذَلَّ��ل ل��م ك��أن ح��ت��ى م��ع��زََّزًة أص��ب��ح��ت ال��ي��وم ال��س��نّ��ة ف��إن وب��ع��ُد
َع��ِل م��ن وال��زُّور اإلف��ِك م��ن��اَر وَح��ّط م��ن��اُره��ا أُق��ي��م إذ وت��س��ط��و ت��ص��ول
م��ق��ب��ل غ��ي��ر ُم��دب��را يَ��ْه��ِوي ال��ن��ار إل��ى ه��اربً��ا ال��دي��ن ف��ي اإلب��داع أخ��و وول��ى
ال��م��ت��وكِّ��ِل الُّ��س��ن��ة ذي خ��ل��ي��ف��ت��ه ج��ع��ف��ر ب��ال��خ��ل��ي��ف��ة م��ن��ه��م ال��ل��ه ش��ف��ى
َول��ي م��ن��ه��م��و َم��ن ال��َع��بَّ��اس بَ��ن��ي وخ��ي��ِر نَ��ب��ي��هِّ َع��مِّ واب��ِن رب��ي خ��ل��ي��ف��ة
ب��م��نْ��ص��َل ال��م��ارق��ي��َن ُرءوِس َوَف��اري تَ��َش��ت��ٍت ب��ع��د ال��دي��ِن َش��م��ِل وَج��اِم��ع
م��ب��دَّل غ��ي��ر األه��وال م��ن س��ل��ي��ًم��ا ب��ق��اءَه ال��ع��ب��اد ربُّ ل��ن��ا أط��ال
م��رس��ل خ��ي��ر َرْوض��ات��ِه��ا ف��ي ي��ج��اور َج��نَّ��ة ل��ل��دِّي��ن ب��ال��ن��ص��ر وب��وَّأه

واملباحثة النظر برتك أمر للمتوكل الخالفة أفضت «ملا فقال: املسعودي ووصفه
بالتسليم الناس وأمر والواثق، املعتصم أيام يف الناس عليه كان ملا والرتك الجدال، يف

والجماعة».234 السنة وإظهار بالتحديث، املحّدثني الشيوخ وأمر والتقليد،
قوله: بصدده، نحن الذي املعنى هذا يف منها كثرية، بقصائد البحرتي ومدحه

ال��م��ع��ت��ص��م اب��ِن ُم��تَ��َوكِّ��ل اْل َج��ْع��َف��ِر ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة ُق��ل
ال��م��ن��ت��ِق��ْم اب��ن وال��م��ن��ِع��ِم ال��م��ج��تَ��ب��ى اب��ِن ال��م��رت��َض��ى
َح��َرْم ف��ي َع��ْدِل��ك أم��اِن م��ن ف��ه��ي ال��رَِّع��ي��ُة أم��ا
ف��ان��ه��َدْم َق��وَِّض ك��ان ق��د الَّ��ذي ال��م��ج��د ب��اِن��َي ي��ا

.١٣٨ ص الخلفاء تاريخ 233
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َس��ِل��ْم ف��ق��د َس��ِل��ْم��َت ف��إذا م��ح��م��د ل��دي��ن اس��ل��م
ال��ع��َدْم ب��ع��د وال��ِغ��ن��ى ِب��َك ال��َع��م��ى ب��ع��د ال��ه��َدى ن��ل��ن��ا

فعاله سوء له واغتفروا السنة، أهل مدحه فقد الخلفاء، أظلم من كان أنه ومع
له. غفر هللا أن تذكر املنام يف رؤى املحدثني من كثري له ورأى املحنة. لرفعه

وأخذوا هائًال، انتصاًرا املحّدثون فانترص عنيف، فعل رد حدوث هذا أثر من وكان
بل شنيًعا، تجريًحا املعتزلة يجّرحون وأخذوا وعلمهم، بأيديهم املعتزلة من ينتقمون
فيحكم الناس، يرشح املحّدثني رئيس حنبل بن أحمد وأخذ فأقّر؛ امتُحن من يجّرحون
القرآن، بخلق القول امليزان يف أدواته أكرب من وكان بالقوة، وهذا بالضعف، هذا عىل
اجتمع إذا وسئل: إكراًها.. هذا يعدَّ ولم فأقر، نفسه عىل خاف من عىل حتى يرض ولم
قال: يقدم؟ فأيهما الصالة حرضت ثم يمتحن، لم واآلخر امتحن، قد أحدهما رجالن،
وال يُكلم، ال هذا فقال: مخلوق، بالقرآن لفظي قال عمن وسئل يمتحن.. لم الذي يتقدم
فقّدم جنازة، عىل وجرير قيس بن األشعث واجتمع أعاد.. رجل صىل وإن خلفه، يُصيل
فروَى ترتد. لم وأنت القرآن) بخلق بالقول (أي ارتددت إني له: وقال جريًرا األشعث
رباح؛ ابن عىل سّلم القواريري أن حنبل ابن وبلغ به.. فأعجب حنبل البن الخرب هذا
حتى اإلجابة من كان ما يكف ألم له: قال حنبل ابن يزور أن القواريري أراد فلما
حنبل ابن بلغ قد وكان — الخزامي وجاءه وجهه. يف الباب ورد رباح؟ ابن عيلّ سلمت
عن الشهود ونهى الباب. وراءه وأغلق حنبل، ابن فطرده — دؤاد أبي بن أحمد زار أنه

عليه.235 استُعدي ولو معتزليًا) (يريد جهمي قاض أمام يشهدوا أن
حكومة كانوا حتى نفوذهم وقوي الحنابلة، رأسهم وعىل املحّدثني سلطة وتعالت
والتاريخ التفسري صاحب الطربي جرير بن محمًدا أن ذكروا وحتى الحكومة، داخل
يكن لم فقال: ذلك عن فسئل حنبل، بن أحمد فيه يذكر لم الفقهاء اختالف يف كتابًا أّلف
الحنابلة، ذلك فأساء عليهم، يعول أصحابًا له رأيت وما محّدثًا، كان إنما فقهيًا، أحمد
وأنشد: محال، إنه فقال: العرش عىل الجلوس حديث عن وسألوه رافيض؛ إنه وقالوا

(مخطوط). حنبل ابن ترجمة يف الصابوني ابن كتاب من األخبار هذه نقلنا 235
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ج��ل��ي��ُس ع��رش��ه ف��ي ل��ه وال أن��ي��ُس ل��ه ل��ي��س م��ن س��ب��ح��ان

لزم فلما بمحابرهم، ورموه عليه، الدخول ومن إليه، الجلوس من الناس فمنعوا
الجند من ألوف ومعه الرشطة صاحب ركب وحتى تكدست، حتى بالحجارة رموه داره

الحجارة. ورفع عنه العامة ملنع
وقويت ببغداد الحنابلة أمر «عظم ٣٢٣ سنة يف إنه حتى ذلك، يف بعد وبالغوا
وجدوا وإن أراقوه، نبيذًا وجدوا وإن والعوام، القواد دور يكبسون وصاروا شوكتهم،

بغداد». فأرَهُجوا الغناء، آلة وكرسوا رضبوها مغنية
ونجم املتوكل عهد ومن قبلهم. املعتزلة لعمل إجابة شوكتهم وقوة سلطانهم فكان
نفسه وعرض كبرية، شجاعة إىل احتاج جهر فإن ا، فِرسً اعتزل وَمن أفول، يف املعتزلة
املوسوس املرصي سيبويه أخبار يف زوالق ابن يروي — له وكرههم عليه الناس لغضب
وأخذ الكالم، وعلم الجدل اشتهى هذا سيبويه «أن ٣٥٨ سنة واملتوىف ٢٨٤ سنة املولود
بمرص؛ املتكلمني وجه وكان الواسطي القايض موىس بن عيلّ أبي عن االعتزال علم
(أي عليه هو ملا فيحتمل، واألسواق الطرق يف االعتزال يف الكالم يظهر سيبويه وكان
جمع يف الوراقني سوق يف الجمعة يوم حرضه من حدثني والجنون)؛ الوسوسة من
املعتزلة شيوخ أحد املتكلم الفاريس رباح ابن موىس عمران أبو الحارضين ويف كبري،
هذه يف يبق لم أنه حسبكم كفر، دار الدار ويقول يصيح سيبويه فكان املشهورين،
فقام هللا، أبقاه عمران أبو الشيخ وهذا أنا إال مخلوق القرآن يقول أحد العظيمة البلدة

بنعله».236 رجل لحقه حتى نفسه عىل خوًفا حافيًا يعدو عمران أبو
يوميًا سلطتهم املعتزلة يسرتد ولم ومنهجهم، للمحدثني والسيادة املتوكل عهد فمن

املحنة. بعد
املنصور عرض فقد دؤاد، أبي وابن ثمامة من نظًرا أبعد عبيد بن عمرو كان لقد
أموره ببعض إليهم ليعهد املعتزلة أصحابه من قوًما له يسمي أن عبيد بن عمرو عىل
بالحكومة االنتفاع خطة اختطوا وأمثالهما دؤاد أبي وابن ثمامة ولكن فأبى، الدولة يف
اإلدراك حق املنصور فأدرك املأمون، من نظرا أصدق املنصور وكان دولتهم. فخرسوا
وال املذاهب، بكل يستعني الدينية، املذاهب وفوق األحزاب فوق وأنها الخالفة، مركز

.١٨ ص املرصي سيبويه أخبار كتاب 236
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لم ما والفقهاء املحدثني ويقرب شاء، إذا املعتزلة يقّرب منها، لواحد سلطانه يخضع
فواسع ذلك غري يف أما التنكيل. فهناك سلطانه، يمس بيشء أحدهم تعاليم تقض
أن فأراد املعلم، ومنصب الخليفة منصب بني خلط املأمون ولكن لجميعهم. الصدر
التي الحاسمة األوامر إصدار والخالفة امللك طبيعة أن وفاته مًعا، ومعلًما خليفة يكون
نظرياته توضع ثم النظريات، يعرض أن املعلم وطبيعة مناقشة. وال جدًال تحمل ال
قوانني فتعرَّض مختلفتان، والطبيعتان ترفض، وتارة تقبل فتارة البحث، بساط عىل
اتخذت إذا املعلم ونظريات لها، مفسد فيها والشك بها للعبث الخليفة وأوامر الدولة
«ديكريتو» أصدر أن يوم املأمون من حدث ما وهذا العلم. أفسدت «دكريتو» شكل
وملن له تاًما إخفاًقا النتيجة فكانت رسميًا، أمًرا يخالف من معاقبة مخالفها وعاقب
عنه ورضوا وبهم، به أنفسهم ربطوا ألنهم للمعتزلة إخفاًقا وكانت مبدئه. عىل خلفه

املحنة. أمر وتولوا الفتنة، يف وغامروا وعنهم،
وانتصار االعتزال موت املسلمني مصلحة يف كان هل نتسائل: أن لنا يحق واآلن

املحدثني؟
يف املعتزلة يدخل أال للمسلمني خريًا كان وأنه مصلحتهم، يف يكن لم ذلك أن رأيي يف
ساروا فلو املأمون؛ عهد وأول املنصور، عهد يف عاشوا كما يعيشوا وأن الدولة، أحضان
املسلمون النتفع ألنفسهم، وضعوه الذي النهج عىل املحّدثون وسار النهج، هذا عىل
وحزب األحرار، حزب يمثل املعتزلة فحزب اإلسالم؛ تاريخ ولتغري نفع، أكرب ذلك من
املعتزلة يدفع الحزبان، يكون أن األمة مصلحة ومن املحافظني؛ حزب يمثل املحّدثني
ينريون وأضوائهم بمشاعلهم الناس ويتقدمون الفكر وإطالق العقل، إعمال إىل الناس
بأذيال ويتعلقون املوروثة، والتقاليد العادات عىل املحّدثون ويحافظ أمامهم؛ السبيل
ولكن هينًا، سريًا األمة فتسري يَنبَتُّوا، ال حتى السري يف يندفعوا أن يمنعونهم املعتزلة
رضًرا ضار األخرى وفقدان الطائفتني من طائفة أمام السبيل وإخالء دائًما. األمام إىل

بليًغا.
الفقهاء، من وأمثالهم املحدثني سلطان تحت الناس وقع املعتزلة ضوء ذهب فلما
جموًدا النتيجة فكانت بقليل؛ اليوم قبل ما إىل املتوكل عهد من السلطان هذا تحت وظلوا
لغويًا تفسريًا ويفرسها سمعها، كما ويرويها األحاديث يحفظ أن العاِلم ِعلم بحتًا،
عقيل؛ نقد غري من ضعيف، وهذا ثقة، هذا األقدمون، رشحه كما السند رجال ويرشح
فقصارى تكن، لم جديدة مسألة عرضت فإذا قبله، األئمة أقوال يروي أن الفقيه وِفقه
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وهي السابقة، املسعودي عبارة وتعجبني إمامه. أصول عىل يخّرجها أن املجتهد جهد
املتوكل، عهد من العلماء طبائع هي فهذه والتقليد؛ بالتسليم الناس أمر املتوكل أن
الفتاوى يف وتقليد للسابقني، وتقليد يكون، وما كان بما وتسليم والقدر، بالقضاء تسليم
والنحو بل والتفسري، والفقه الحديث يف املؤلفة الكتب تكون تكاد ثم ومن واآلراء،
واإليجاز اإلطناب يف فاختالف يشء يف اختلفت إن واحدة، صورة املتوكل عهد من واللغة
يف الغامضة العبارة وأما فواحدة، األمثلة وأما فواحد، الرتتيب أما واالختصار. والبسط
والتقليد، بالتسليم املتوكل ألمر خضعت كلها األخري؛ الكتاب يف فغامضة األول الكتاب
االعتزال بقي ولو والتقليد. التسليم عدوة الشخصية ألن الشخصية كلها فيها وانعدمت

به. تلونوا الذي لونهم من أجمل آخر بلون املسلمون لتلون
هؤالء من وكان املعتزلة، أنقاض عىل وقاموا الفالسفة فرقة اإلسالم يف وجد نعم
يغنوا لم الحقيقة يف ولكنهم وأمثالهم، رشد وابن سينا وابن الفارابي أمثال الفالسفة
إال الدين إىل ينظرون ال آخًرا، ودينيني أوًال فالسفة الفالسفة كان لقد املعتزلة. غناء
فكانوا املعتزلة أما بينهما، للتوفيق فيجّدون الدين مع فلسفية نظرية تتعارض عندما
وهّم معقوًال؛ والقرآن مفلسًفا، الدين تعاليم األول همهم آخًرا، وفالسفة أّوًال دينيني
النظرتني بني وشتان اإلسالم، مع تصطدم ال بحيث وأفالطون أرسطو آراء الفالسفة
وتعرضوا قرب، عن الدين ملسائل املعتزلة تعرض ذلك أجل من الصبغتني. وبني
عىل ويردون الديني األصل يقررون وكانوا ونازلوهم، وللفقهاء وصدموهم، للمحّدثني
الفلسفية، سمائهم يف يكونوا أن فأرادوا الفالسفة أما وجالء؛ وضوح يف مخالفيهم
رجال عليهم يثور ال حتى للتوفيق فمحاولة والبد كان فإن جانبًا، الدين وا نَحَّ لو وودوا
فلسفتهم يف وكانوا للمسلمني، الواقعية الحياة يمسوا لم الفالسفة أن أرى لذلك الدين.
فيها تقيم التي األمة مصالح تمس ال اإلسالمية، البالد يف اليونانية كاملفوضية اليونانية
توجيًها، وتريد إصالًحا وتريد احتالًال فرتيد املعتزلة أما مصلحتها. مع التعارض عند إال
األمة يف البيان أئمة كانوا املعتزلة أن وهي: أخرى، وناحية العزلة. لعيشة تطمنئ وال
دؤاد. أبي بن وأحمد وثمامة، املعتمر بن وبرش والجاحظ النّظَّام رأسهم وعىل العربية،
العرب أشعار يعرفون واسعة. عربية ثقافة تثقفوا قد عرصه، يف البيان إمام منهم كل
أدباء فكانوا الكالم، علم إليها هداهم التي العميقة املعاني ويعرفون وآدابهم، وأخبارهم
قبل من أرشت كما البالغة علم اخرتعوا ثم ومن غريهم؛ فيه يدانيهم ال عميق نوع من
الناس يقرأ لم إن تأثريًا، وأبعد اإلسالمية باألمة اتصاال أكثر الناحية هذه من فكانوا —
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العذب، قولهم ثنايا يف يندس االعتزال فكان وبالغتهم، ألدبهم قرأوه العتزالهم كالمهم
كأنها غامضة، جافة فعبارة الفالسفة عبارة أما السائغة؛ ومعانيهم الفصيح، ومنطقهم
عليهم وقًفا فكانت الركيكة، والعبارات الثقيلة باملصطلحات ملئت قد وإشارات، رموز
معها يكونوا أن فهمها يف واشرتطوا ألَُّفوها فكأنهم تعدوهم، ال لهم تتلمذ من وعىل
وضعف دائرتهم، فضاقت وعباراتهم، عقليتهم يف وحدهم أمة بذلك فكانوا ليرشحوها،

أثرهم.
سلطة ظلت بل املعتزلة، مسد سدُّوا املسلمني فالسفة أن أرى ال هذا أجل ومن
السالمة عىل هللا يحمدون كانوا والفالسفة أبًدا؛ بالفالسفة تتأثر لم هي كما املحدِّثني
السماوي تفكريهم يف بها يشعرون التي السعادة عليهم يديم أنه ويرجونه منهم،

امليتافيزيقي.
الفرس تحمي العباسية الدولة جاءت فقد تقدر، ال خدمة لإلسالم املعتزلة أدى لقد
وتشبيه ثنوية الفرس مذاهب ولكن عاتقهم، عىل من وطارت أكتافهم، عىل قامت ألنها
وترسبها املذاهب هذه دخول يف خطر للفرس الحرية إعطاء ويف ذلك، ونحو وتجسيم
الطب، وغري الطب يف واستخدموهم والنصارى اليهود العباسيون وقّرب املسلمني؛ إىل
بهم املسلمني واختالط تقريبهم إىل داعيًا ذلك فكان العربية، إىل الرتجمة وكلفوهم
الحرية بهذه والنصارى واليهود الفرس فشعور األموي. العرص يف اختالطهم من أكثر
هذا يف نجد ولذلك نرشها، يريدون القديمة بأديانهم يتسللوا أن منهم طائفة مكن
اليهودية تعاليم وبعض الفرس، ومانوية الفرس ثنوية إىل يدعون كثريين دعاة العرص
باإلسالم، تسرتوا الدعاة هؤالء وبعض األقدمني؛ الهنود تعاليم وبعض والنرصانية،
ولم وأعمقها، املسائل أدق يف واملناظرة الجدل وأبيح عالنية، يف دعوته دعا وبعضهم
يف مهرة وأمثالهم املحدثني ألن أمامهم، يقفوا أن يستطيعون والفقهاء املحدثون يكن
يريدون إنما حديث، رواية أو آية ذكر بمجرد يقتنع ال اإلسالم ينكر والذي النصوص،
كما هللا، عند من القرآن أن صحة وعىل ملسو هيلع هللا ىلص؛ محمد نبوة وعىل هللا وجود عىل عقلية دالئل
ونصارى ويهود ثنوية من جميًعا هؤالء وكان مذاهبهم؛ بطالن عىل عقلية دالئل يريدون
مذاهبهم، عىل براهني منه فكّونوا منطقها واستخدموا اليونانية، بالفلسفة تسلحوا قد
عليهم ويرد يقنعهم ملن البد فكان معتقداتهم؛ به يدعمون اليوناني الالهوت واستخدموا
فيقرع مذاهبهم، وأرسار بأساليبهم تامة معرفة عىل يكون وأن بسالحهم، يتسلح أن
بهذه يقم فلم دعواتهم، وبث هجومهم، من املسلمني ويحمي عقلية، بحجة عقلية حجة
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والديصانية الثنوية نازلوا فقد املعتزلة، إال العرص ذلك يف العبء هذا ويحمل املهمة،
من قوًما وجعلوا البرصة، يف َمني السُّ حازم بن وجرير بشاًرا واضطهدوا والدهرية،
ونازلوا عليهم، الرد يف الكثرية الكتب وألفوا دعوتهم، عىل بناء اإلسالم يف يدخلون الثنوية
محمد نبوة إثبات ويف عامة، النبوة إثبات يف وألفوا عليهم، وردوا والنصارى اليهود
إلينا وصل فيما — نجد ال أنا يف السبب هو هذا ولعل حسنًا؛ بالء ذلك يف وأبلوا خاصة،
ومسألة هنا من مسألة ولكن مرتبًا، شامًال البحث يف عاًما نظاًما املعتزلة لتعاليم —
األبواب حجرته يف يرتب الذي الهادئ العقل حسب ال واملناظرة، الجدل حسب هناك من
أو اليهودي أو الوثني الجو يف إما اتفق، حسبما تثار فاملسائل منطقيًا، ترتيبًا والفصول
ن وتدوَّ املعتزلة، عليها ويرد العلماء، مجالس أو الخلفاء، مجالس جو يف أو النرصاني،

املسألة. ظهور يف الزمني النظام إال نظام غري من آراؤهم فيها
هذا املعتزلة يقف لم لو املسلمني عىل الرش من يكون كان ماذا هللا إال يدري وال
التي األسلحة إن بل بها، هجموا التي القوة بهذه اإلسالم خصوم هجوم وقت املوقف
األشعري الحسن أبو وضعه الذي النمط عىل الكالم علم من بعد املسلمون بها تسلح
لبعضها، وتعديل املعتزلة، آلراء وترتيب االعتزال، وليدة — شك غري من — هي وخلفه،

لوالهم. تكون كانت وما
املحافظني حزب تأثري تحت املسلمون ظل املحنة بعد املعتزلة شأن ضعف فلما
ألوان من لونًا فيها أن الواقع ويف الحديثة. النهضة جاءت حتى سنة، ألف من نحًوا
النَّظَّام يف رأيت كما االعتزال، مناهج من منهجان وهما والتجربة الشك ففيها االعتزال،
اإلنسان خلق أخرى وبعبارة اإلرادة؛ وحرية العقل، بسلطة اإليمان وفيها والجاحظ؛
وفيها واملناظرة، والبحث الجدل حرية وفيها مسئولية، من ذلك يتبع وما نفسه، ألفعال
أمثال من كثري إىل ومسئولية، تبعة كل القدر تحميل وعدم بشخصيته، اإلنسان شعور
الفارق كان وربما عليها. وجروا املعتزلة بها قال قد — رأينا كما — مبادئ وكلها ذلك،
املبادئ لهذه املعتزلة تعاليم أن الحديثة، النهضة وتعاليم املعتزلة تعاليم بني الوحيد
وبعبارة الرصف؛ العقل عىل مؤسسة الحديثة النهضة وتعاليم الدين، عىل مؤسسة كانت
هذه فاتصلت عقًال، تراها الحديثة والنهضة دينًا، البادئ هذه يرون املعتزلة كان أخرى
بل الحديثة، النهضة يف بالدين تتصل ولم االتصال، أتم بالدين املعتزلة عند املبادئ

الدين. عىل خروًجا واألحوال املظاهر من كثري يف كانت
َجنوا. أنفسهم وعىل املعتزلة، موت املسلمني مصائب أكرب من رأيي يف
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الشيعة

االعتقاد أساسه التشيع أن اإلسالم» «فجر يف الشيعة عن ُكتب الذي الفصل من عرفنا
وعمر، بكر، أبي من بها أحق كان عليًا وأن بالخالفة، الناس أحق وذريته «عليًا» بأن
يعهد إمام كل وكان بعده، من بها له عهد وسلم عليه هللا صىل النبي وأن وعثمان،
كان وإذ تكون. مِلن «الخالفة» مسألة وغريهم الشيعة بني خالف فأهم بعده: ملن بها
الشيعة بني الخالف كان السياسية؛ والشئون الدينية الشئون يديه يف يجمع الخليفة
الدين. بصبغة أيًضا مصبوًغا السيايس الخالف كان وإن وسياسيًا، دينيًا خالًفا وغريهم
قد عيلّ وكان رأيهم، يف عيلّ خالفة عىل نص قد وسلم عليه هللا صىل النبي كان وإذ
األمويون والخلفاء حقه، أخذوا وعثمان، وعمر، بكر، فأبو وهكذا؛ بعده، ملن بها عهد
لصاحبه، الحق رّد عيلّ شيعة عىل والواجب للخالفة، غاصبون معتدون والعباسيون

أهله. األمر يتوىل أن عىل وجهًرا ًرسا والعمل
لم وسلم عليه هللا صىل النبي أن يرى كان آخر رأي الرأي هذا يعارض وكان
ما فكل لهم، يصلح ومن لهم يصلح ما يرون للناس األمر وترك يخلفه، من عىل ينص
من بعُد الناس وليخرت ومبادئه، تعاليمه َوتُْرَعى الدين، عىل يحاَفَظ أن النبي يتطلبه
تكون أن رأوا َمن هؤالء ِمن ثم بتكاليفه. والقيام العبء هذا حمل عىل أقدر أنه يرون
ينبغي الخليفة وألن للقرشيني، أطوع العرب ألن قريش، يف محصورة االختيار دائرة
ومن قريش؛ من أعز العرب يف قبيلة وال ظهره، وتحمي أزره تشد عصبية ذا يكون أن
االنتخاب دائرة أن رأى من ومنهم قريش»؛ من «األئمة بحديث: نظريته أدعم من هؤالء
فيه توافرت متى حبشيًا عبًدا كان ولو كلهم، املسلمني تعم بل قريش، عىل تقترص ال
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أحق يرونه لعيل، حبهم يف مخلصني كانوا الصحابة من فرقة من التشيع بدأ وقد
واملْقداد الِغفاِري، ذر وأبو الفاريس، سلمان أشهرهم من فيه؛ رأوها لصفات بالخالفة
خالفته، من األخرية السنوات يف عثمان عىل الناس نقم ملا شيعته وتكاثرت األسود. بن

الخالفة. ويل ملا ثم
فيه املنفعة يرى ومن ملبادئه، املخلص إليه ينضم حزب، ككل الشيعة حزب وكان
األموي الحكم كرهوا قوم وتشيع وولده، للخالفة عيلّ بأحقية إيمانًا قوم فتشيع —
فكان لألمويني، تعصبوا العرب قبائل من قوًما أن أو منه، ظلموا ألنهم العبايس، ثم
ألنهم املوايل، من كثري وتشيع اآلخر؛ الجانب يف خصومهم يكون أن يتطلب القبيل العداء
يعاملوهم لم األمويني وأن العربية، باألرستقراطية مصبوًغا حكًما األموي الحكم رأوا
ولو — يؤيدوا أن البرشية الطبيعة بحكم فاضطروا بينهم، يعدلوا ولم للعرب، معاملتهم
ألنهم خاصة، الفرس من قوم وتشيع الشيعة؛ من لهم أعدى وال عاداهم، من — ًرسا
من ليس امللوك دم وأن وتقديسه، املالك البيت تعظيم عىل الفاريس الحكم أيام مرنوا
ونظروا كَرسويَّة، نظرة ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل نظروا اإلسالم يف دخلوا فلما الشعب؛ دم جنس
أهل بالخالفة الناس فأحق ملسو هيلع هللا ىلص النبي مات فإذا املالك، البيت إىل نظرتهم بيته أهل إىل
أسوأ قوم أيًضا اعتنقه بل مختلفة، ألسباب مختلفة طوائف التشيع اعتنق وهكذا بيته.
ومن ومكًرا، خديعة فيه بالغلو فتظاهروا اإلسالم من االنتقام أرادوا قوم هؤالء، من
املخلص دائًما ففيه حزب، كل يف طبيعي أمر وهذا التشيع. يف الغلو الغلو، رضوب

لغاية. وتحقيًقا ملصلحة جلبًا يراه ومن دينًا، يعتقده ومن واملدلس،
شيئان: بينها االختالف وأساس عدة، فرق إىل الشيعة انقسم وقد

عىل يسبغ الذي التشيع يف املتطرف املغايل فمنهم والتعاليم: املبادئ يف اختالف (١)
الكفر؛ درجة إىل وحزبه عليًا خالف من عىل الطعن يف ويبالغ التقديس، من نوًعا األئمة
يبلغ ال خطأ خالفهم من وخطأ اعتدال، يف األئمة أحقية يرى الذي املتزن املعتدل ومنهم

الكفر.
فيما الشيعة واختلف كثريين، وأبناؤه عيلّ أعقب فقد األئمة؛ تعيني يف االختالف (٢)
ذلك فكان ذاك، يقول من ومنهم هذا، يقول من فمنهم عيلّ؛ ذرية من األئمة عىل بينهم
بها لنبني الشجرة. هذه للقارئ نقدم أن الخري من ولعل االختالف. أسباب من أيًضا

وجالء: وضوح يف األئمة تسلسل
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اآلن فلنقرص وتاريخها، تعاليمها يف األهمية قليلة وكانت الفرق، من كثري انفض وقد
منهجنا بحثنا يف ولننهج والزيدية، اإلمامية وهما: اليوم إىل باقيني كبريين مذهبني عىل
السيايس. وتاريخهم رجالهم بمشاهري ونثّني بتعاليمهم فلنبدأ االعتزال، عىل الكالم يف

اإلمامية

كثريًا وركزوا به االهتمام من أكثروا ألنهم (الخليفة) اإلمام إىل نسبة االسم بهذا سموا
طريق من ال ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعد الخالفة يستحق عليًا أن يرون فكانوا حوله، تعاليمهم من
عليه، إال تنطبق ال أوصاف من ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ورد ما طريق من وال وحدها، الكفاية
عىل فاطمة، من وأبناؤه عيلّ هم األئمة أن يرون ثم باالسم، عليه النص طريق من بل
كان وإذا اإليمان؛ أصول من أصل وتعيينه اإلمام معرفة وأن واحد، بعد واحًدا التعيني
منهما. التربؤ يجب ظاملان مغتصبان وعمر بكر فأبو ملسو هيلع هللا ىلص النبي من باالسم معينًا عيلّ
ال بالوصف عيَّنه عندهم النبي فإن ذلك، يف تشدًدا منهم أقل الزيدية أن حني عىل
أن يرون بل حقهما، يغمطونهما وال وعمر بكر أبي من يتربأون ال ولذلك بالشخص
وجود مع جائزة املفضول إمامة ألن منهما، أفضل عيلّ كان وإن صحيحة خالفتهما

األفضل.
عىل إماًما عرش باثني تقول ألنها بذلك وسميت عرشية»، «االثنا اإلمامية فرق وأهم
الثاني إىل الحسني ثم الحسن ابنه ثم عيلّ اإلمام فأولهم الشجرة. يف تراه الذي الرتتيب
فيمأل الزمان آخر يف وسيعود ،٢٦٠ سنة نحو اختفى الذي املهدي محمد وهو عرش
٩٠٧–سنة سنة من وغريها فارس حكمت التي الصفوية األرسة كانت وقد عدًال. األرض
األثنى وخصوًصا التشيع واتخذت عرشية، األثنى اإلمامية الطائفة هذه من ١١٤٨هـ.
اإلمامة إن قال: من اإلمامية ومن اآلن.1 إىل ذلك يزال وال الرسمي، الدولة مذهب عرشية
الكاظم، موىس إىل ال ابنه إسماعيل إىل السادس اإلمام وهو الصادق جعفر بعد انتقلت
اإلمام ألن مستورة، أئمة أتت إسماعيل بعد وقالوا اإلسماعيلية، يسّمون هذا أجل ومن
دعاته. يظهر وإنما أعدائه، عىل بها يظهر وقوة شوكة له تكن لم إذا يسترت أن له يجوز

وخمسة العراق، يف مليون ونصف مليون ونحو فارس، يف ماليني سبعة من نحًوا اآلن اإلمامية ويبلغ 1

الهند. يف ماليني
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عبيد جاء أن إىل وخفاء سرت يف واحد بعد واحًدا اإلمامة يتداولون األئمة هؤالء وظل
يسمون هذا أجل ومن القوة، أحس ملا الدعوة فأظهر الفاطمية، الدولة رأس املهدي هللا
سموا إنما بعضهم: وقال املستور:2 أي الباطن باإلمام يقولون ألنهم بالباطنية، أيًضا
اآلن إىل الهند يف يزال وال تأويًال. تنزيل ولكل باطنًا ظاهر لكل بأن لقولهم الباطنية

اإلسماعيلية. من كبرية طائفة
وهي بحوثهم مركز فهي اإلمام؛ مسألة اإلمامية كالم عليها يدور مسألة وأهم
بينهم الخالف من يدور ما وأهم إليها، ترجع الفرعية املسائل وأكثر لعقيدتهم، امللّون
وسنعتمد برأينا، عليه ونعقب فيها، نظرهم فلنرشح حولها؛ يدور إنما السنة أهل وبني
«اإلمام» عن ورد ما خالصة فننقل لهم، أنصف فذلك كتبهم، عىل نظرهم وجهة رشح يف
هللا روحية صلة له الشيعة عند فاإلمام كتبهم، أوثق من فهو للُكليني،3 الكايف كتاب يف
جعلت الرضا: إىل املعرويف العباس بن الحسن «كتب والرسل لألنبياء التي جنس من
الرسول بني الفرق قال: أو فكتب والنبي؟ واإلمام الرسول بني الفرق ما أخربني فداك.
عليه وينزل كالمه ويسمع فرياه جربيل عليه ينزل الذي هو الرسول أن واإلمام والنبي
رأى وربما الكالم، سمع ربما والنبي إبراهيم؛ رؤيا نحو منامه يف رأى وربما الوحي،
بهذا فاإلمام الشخص».4 يرى وال الكالم يسمع الذي هو واإلمام يسمع؛ ولم الشخص
أعظم وجل عز «وهللا والرسول، النبي عن الوحي طريق اختلف وإن إليه، يوحي النص
شيئًا نقصوا وإن ردهم، شيئًا املؤمنون زاد إن عادل، إمام بغري األرض يرتك أن من
ولو عبادة، عىل هلل حجة إمام، بغري األرض تبقى وال عباده، عىل حجة وهو لهم، أتمه
باإلمام واإليمان اإلمام». هو وكان الحجة أحدهما لكان رجالن إال األرض يف يبق لم
فأما هللا، يعرف من هللا يعبد إنما جعفر: أبو يل قال حمزة أبي «عن اإليمان، من جزء
قال: هللا؟ معرفة فما فداك، ُجِعْلت قلت: َضَالال: هكذا يعبده فإنما هللا يعرف ال من
عليهم الهدى وبأئمة به االئتمام عيلّ ومواالة رسوله، وتصديق وجل، عز هللا تصديق

بعده. وما ١٤٦ ص والشهرستاني بعدها، وما ١٦٤ ص املقدمة يف خلدون ابن انظر 2
عند كالبخاري الشيعة عند وهو ورؤسائهم، الشيعة أفاضل من يعد يعقوب، بن محمد هو الكليني 3
ببغداد ومات الفروع، يف والثالث والثاني األصول يف األول أجزاء: ثالثة يف الكايف كتاب له السنة؛ أهل

.٣٢٨ سنة
.٨٢ ص ١٢٨١ سنة فارس طبع الكايف أصول كتاب 4
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عز هللا يعرف ال «ومن هللا»،5 يُعَرُف هكذا عدوهم. من وجل عز هللا إىل والرباءة السالم،
جعفر: أبو «وقال هللا».6 غري ويعبد يعرف فإنما البيت أهل منا اإلمام ويعرف وجل
الحال هذه عىل مات وإن تائًها، ضاًال أصبح له، إمام ال األمة هذه من أصبح من إن
النَّاِس﴾، ِيف ِبِه يَْمِيش نُوًرا َلُه ﴿َوَجَعْلنَا تعاىل: هللا ويقول ونفاق».7 كفر ميتة مات
ن مِّ َوُهم نَْها مِّ َخرْيٌ َفَلُه ِباْلَحَسنِة َجاءَ ﴿َمن تعاىل: هللا ويقول به، يأتم اإلمام النور
الوالية معرفة الحسنة النَّاِر﴾، ِيف ُوُجوُهُهْم َفُكبَّْت يِّئَِة ِبالسَّ َجاءَ َوَمن آِمنُوَن، يَْوَمِئٍذ َفَزٍع
عبيد «الناس الرضا: وقال البيت8 أهل وبغضنا الوالية إنكار والسيئة البيت، أهل وحبنا
قال الذين الهداة هم واألئمة الغائب».9 الشاهد فليبلِّغ الدين، يف لنا موال الطاعة يف لنا
خزان «نحن جعفر: أبو قال علمه. وخزنة هللا والة وهم َهاٍد﴾، َقْوٍم ﴿ولُكلِّ فيهم: هللا
فوق ومن السماء، دون من عىل البالغة الحجة نحن هللا، وحي تراجمة ونحن هللا، علم
الَِّذي َوالنُّوِر َوَرُسولِِه ِباهللِ ﴿َفآِمنُوا تعاىل: فيه قال الذي هللا نور واألئمة األرض».10
هللا ويحجب بالنهار، املضيئة الشمس من أنور املؤمنني قلوب يف اإلمام ونور أَنَْزْلنَا﴾،

قلوبهم.11 فتُظلم يشاء عمن نورهم
ومن األرض فوق من عىل البالغة وحجته بأهلها تميد أن األرض أركان هم واألئمة
اإلمامة إن األوصياء؛ وإرث األنبياء، منزلة هي اإلمامة «إن الرضا: وقال الثري.12 تحت
اإلمامة إن والحسني؛ الحسن ومرياث املؤمنني، أمري ومقام الرسول وخالفة هللا خالفة
اإلسالم أس اإلمامة إن املؤمنني؛ وعز الدنيا، وصالح املسلمني، ونظام الدين، زمام
وتوفري والجهاد والحج، والصيام والزكاة، الصالة تمام باإلمامة السامي؛ وفرعه النامي،
حالل يُحل اإلمام واألطراف؛ الثغور ومنع واألحكام، الحدود وإمضاء والصدقات، الفيء

.٨٤ ص 5

.٨٥ ص 6

.٨٦ ص 7

.٨٧ ص 8

.٨٨ ص 9

.٩١ ص 10

.٩٢ ص 11

.٩٣ ص 12
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ربه، سبيل إىل ويدعو هللا، دين عن ويذب هللا، حدود ويقيم هللا، حرام ويحرم هللا،
بنورها املجللة الطالعة كالشمس اإلمام البالغة؛ والحجة الحسنة واملوعظة بالحكمة
والرساج املنري، البدر اإلمام واألبصار؛ األيدي تنالها ال بحيث األفق يف وهي العالم،
القفار، البلدان وأجواز الدجى، غياهب يف الهادي والنجم الساطع، والنور الظاهر،
… الرديء من واملنجي الهدى، عىل والدال الظمأ، عىل العذاب املاء اإلمام البحار؛ ولجج
نظام بالحلم، املوسوم بالعلم، املخصوص العيوب، من واملربأ الذنوب من املطهر اإلمام
أحد، يدانيه ال دهره، واحُد اإلمام الكافرين؛ وبوار املنافقني وغيظ املسلمني، وعز الدين
من كله بالفضل مخصوص نظري، وال مثل له وال بدل، منه يوجد وال عالم، يعادله وال
يبلغ الذي ذا فمن الوهاب؛ امُلْفِضِل من اختصاص بل اكتساب، وال له منه طلب غري
وحارت الحلوم، وتاهت العقول، ضلت هيهات، هيهات اختياره؟ يمكنه أو اإلمام معرفة
أو شأنه، من شأن وصف عن البلغاء وعييت األدباء، وعجزت الشعراء، وكّلت … األلباب
أو بكنهه، ينعت أو بكّله، يوصف وكيف والتقصري، بالعجز وأقرت فضائله، من فضيلة
يد من النجم بحيث وهو غناه، ويغني مقامه يقوم من يوجد أو أمره، من يشء يفهم
عن بيته أهل تركوا إذ إفًكا، وقالوا صعبًا راموا ولقد … الواصفني ووصف املتناولني،
يَْخلُُق ﴿َوَربَُّك يناديهم: والقرآن اختيارهم، إىل ورسوله هللا اختيار عن ورغبوا … بصرية
يجهل، ال عالم اإلمام؟ باختيار لهم فكيف … اْلِخرَيَُة﴾ َلُهُم َكاَن َما ويَْختَاُر يََشاءُ َما
مخصوص والعبادة، والعلم والزهادة، والنسك والطهارة، القدس معدن ينكل، ال وداع
رشح عباده ألمور هللا اختاره إذا العبد إن … البتول املطهرة ونسل الرسول، بدعوة
بجواب، بعده يعي فلم إلهاًما، العلم وألهمه الحكمة، ينابيع قلبه وأودع لذلك، صدره
والزلل الخطأ من أمن قد مسدد، موفق مؤيد، معصوم فهو الصواب، عن فيه يحري وال
َفْضُل و﴿ذَِلَك خلقه. عىل وشاِهده عباده، عىل حجته ليكون بذلك هللا يخصه والعصار،

اْلَعِظيم﴾.13 اْلَفْضِل ذُو َوهللاُ يََشاءُ َمن يُْؤتِيِه ِهللا
َعَمَلُكْم هللاُ ﴿َفَسرَيَى تعاىل: هللا قال واألئمة، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل ستعرض الناس وأعمال
أيًضا. هللا عبد أبو وقال األئمة؛ هم املؤمنون هللا: عبد أبو قال َواْلُمْؤِمنُوَن﴾. َوَرُسولُُه
الرسالة، وموضع العلم، ومعدن الحكمة، ومفاتيح الرحمة، وبيت النبوة، شجرة «نحن
األكرب، هللا حرم ونحن عباده، يف هللا وديعة ونحن هللا، رس وموضع املالئكة، ومختلف

و٩٧. ٩٦ ص 13
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فقد خفرها ومن هللا، بعهد وىف فقد بعهدنا وىف فمن هللا؛ عهد ونحن هللا، ذمة ونحن
وجل، عز هللا عند من نزلت التي الكتب جميع األئمة وعند وعهده».14 هللا ذمة خفر
ِكتَاٍب ِيف إِالَّ َواألَرِض َماءِ السَّ ِيف َغاِئبٍَة ِمْن ألسنتها15﴿َوَما اختالف عىل يعرفونها وأنهم
يجمع لم وأنه يشء،16 كل تبيان فيه الذي الكتاب ذلك األئمة هللا أورث ثم ِبنٍي﴾. مُّ
جمع أنه الناس من ادعى من كذب وقد كله؛ علمه يعلمون وأنهم األئمة، إال كله القرآن
بعده.17 من واألئمة طالب أبي بن عيلّ إال هللا نّزله كما وحفظه جمعه فما كله، القرآن
النبيني علم فيه آدم من وعاء وهو الَجْفر وعندهم األعظم؛18 هللا اسم األئمة وعند
وفيه فاطمة، مصحف وعندهم إرسائيل، بني من مضوا الذين العلماء وعلم والوصيني،
هلل «إن جعفر: أبو وقال واحد.19 حرف قرآننا من فيه وليس مرات، ثالث قرآننا مثل
مالئكته علمه فما ورسله، مالئكته علمه وعلم هو، إال يعلمه ال علم علمني. وجل عز
يعلمون وهم إياه، هللا أعلمهم شيئًا يعلموا أن شاءوا إذا واألئمة نعلمه».20 فنحن ورسله
ال وأنه يكون، وما كان ما علم يعلمون وهم باختيارهم،21 إال يموتون وال يموتون، متى
املؤمنني، أمري عليٍّا يعلمه أن أمره إال علًما نبيه يعلِّم لم تعاىل وهللا يشء؛22 عليهم يخفى
الناس أللسنة كان ولو األئمة، إىل العلم هذا انتهى ثم العلم،23 يف رشيكه كان وأنه
معصيتهم، عن ونهى بطاعتهم أمر وهللا عليهم،24 وما لهم بما األئمة لحدثتهم أَْوكية
لألنبياء، يحل ما النساء من لهم يحل وال بأنبياء، ليسوا أنهم إال هللا رسول بمنزلة وهم
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جربيل من أعظم روح هللا رسول مع وكان هللا،25 رسول بمنزلة فهم ذلك خال ما فأما
والعلم الكتب بعده الذي اإلمام إىل يؤدي إمام وكل األئمة،26 مع الروح وهذا وميكائيل،
ال منه وأمر وجل، عز هللا من بعهد إال يفعلونه وال شيئًا يفعلوا لم واألئمة والسالح.27
بطن وال فم يف عليه يطعن أن أحد يستطيع وال يلعب، وال يلهو ال واإلمام يتجاوزونه،28
هللاَ ﴿أَِطيُعوا يقول: تعاىل فاهلل فواحًدا، واحًدا األئمة عىل ا نصَّ ورسوله وهللا فرج.29 وال
هللا: رسول وقال والحسني، والحسن عيلّ يف نزلت وقد األْمِر﴾، َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا
ملفوًفا كتابًا له ويرتك يليه، الذي إىل يعهد إمام كل وكان مواله.30 فعيلّ مواله كنت من
تفنى أن إىل آدم هللا خلق منذ آدم ولد إليه يحتاج ما الكتاب هذا ويف ظاهرة، ووصية
ولإلمام تنكروها»، فال غيبة األمر هذا صاحب عن بلغكم «وإذا غيبة ولإلمام الدنيا،
وظلًما، جوًرا ملئت كما وقسًطا عدًال األرض يمأل الذي املهدي وهو غيبة، عرش الثاني
يخنس إمام «الخنس: جعفر: أبو قال اْلُكنَِّس﴾، اْلَجَواِر ِباْلُخنَِّس أُْقِسُم ﴿َفالَ تعاىل: قال

الليل».31 ظلمة يف الواقد كالشهاب يبدو ثم … زمانه يف
جعفر: أبو وقال كافر.32 فهو أهلها من وليس اإلمامة ادعى من هللا: عبد أبو وقال
وهو مقبول، غري فسعيه هللا من له إمام وال نفسه فيها يجهد بعباده هللا دان من كل
رعية كل ألعذبن وتعاىل: تبارك هللا قال أيًضا، وقال ألعماله.33 شانئ وهللا متحري، ضال
برة أعمالها يف الرعية كانت وإن هللا، من ليس جائر إمام كل بوالية دانت اإلسالم يف
كانت وإن هللا، من عادل إمام كل بوالية دانت اإلسالم يف رعية كل عن وألعفون تقية،

مسيئة.34 ظاملة أنفسها يف الرعية
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أن أراد إذا وعز جل هللا إن هللا: عبد أبو وقال إمام. إال يغسله ال مات إذا واإلمام
فرشبها اإلمام إىل ودفعها العرش تحت من رشبة فأخذ ملًكا بعث اإلمام من اإلمام يخلق
ذلك إليه هللا بعث أمه وضعته فإذا … الكالم يسمع ال يوًما أربعني الرحم يف فيمكث
مبّدل ال وعدًال صدًقا ربك كلمة «وتمت األيمن عضده عىل فكتب الرشبة أخذ الذي امللك
العباد.35 أعمال إىل به ينظر مناًرا بلدة كل يف له هللا رفع األمر بهذا قام فإذا لكلماته»،
يف الحق من وليس باألخبار،36 وتأتيهم بٌُسطهم وتطأ األئمة بيوت تدخل واملالئكة
باطل.37 فهو عندهم من يخرج لم يشء كل وأن األئمة، عند من خرج ما إال الناس أيدي
ِعبَاِدِه ِمْن يََشاءُ َمن يُوِرثَُها هللِ األَْرَض ﴿إِنَّ تعاىل: قال لإلمام، كلها واألرض
من كل ويف املتقون. وهم األرض هللا أورثهم الذين هم البيت وأهل ِلْلُمتَِّقنَي﴾، َواْلَعاِقبَُة
ن مِّ َغِنْمتُم أَنََّما ﴿َواْعَلُموا تعاىل: قال الُخمس، واملالحة واملعادن والكنوز والغوص الغنائم
ولإلمام ِبيِل﴾، السَّ َوابِْن َواْلَمَساِكنِي َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى ولِِذي َولِلرَُّسوِل ُخُمَسُه هللِ َفأَنَّ ءٍ َيشْ
وسهم للرسول، وسهم هلل، سهم أسهم: ستة عىل يقسم الُخمس ألن الُخمس؛ هذا نصف
ولرسوله هلل فما السبيل، البن وسهم للمساكني، وسهم لليتامى، وسهم القربى، لذي
أهل ليتامى اآلخر والعرش ذكرناه، ما كل من العرش فلإلمام لإلمام،38 القربى ولذي
لإلمام نصفه البيت، ألهل كله فالُخمس منهم، السبيل وأبناء ومساكينهم وحدهم البيت
مساكني دون لهم خاصة الُخمس هذا هللا جعل «وإنما البيت. أهل من ذكرنا ملن ونصفه
برسول لقرابتهم لهم هللا من وتنزيًها الناس، صدقات عن عوًضا سبيلهم وأبناء الناس
عليه يوجف أن غري من أخذ ما وأما الناس»؛39 أوساخ من لهم هللا من وكرامة ملسو هيلع هللا ىلص هللا
وكذلك وحده؛ لإلمام فتؤول خاصة، ولرسوله هلل وهي األنفال، فهي ركاب وال بخيل
اإلمام بإذن قوم فيها عمل فإن خاصة، لإلمام فهي واملفاوز، والبحار واملعادن اآلجام
قبل.40 ذكرنا التي األحكام الُخمس عىل وتجري الُخمس، ولإلمام أخماس أربعة فلهم
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من روي ما عىل ومعتمدة كتبهم، أوثق من مستمدة اإلمام إىل الشيعة نظر خالصة هذه
اإلمام عىل يسبغون النظر بهذا فهم والحوايش، الرشوح من مجردة أنفسهم األئمة أقوال
خاًصا إعداًدا هللا ويُعده الوحي، طريق عن هللا من علمه يتلقى فهو التقديس، من نوًعا
علم ويورثه الذنوب، من ويعصمه السامية، برعايته ويحفظه نطفة، يكون أن حني من
علًما يعلم ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان سيكون. وما كان ما كل عىل ويطلعه واملرسلني، األنبياء
عرش. الثاني املهدي إىل وهكذا وصيّه، به آثر وعيلّ عليٍّا، به آثر وعلًما الناس، علمه
والباطل الحق ملعرفة الوحيدة والوسيلة أرضه، يف هللا ونور أرضه، يف هللا ظل واإلمام
إال اإلنسان أعمال تنفع ال ورسوله باهلل كاإليمان اإليمان، من جزء بذلك واالعتقاد إلخ،

باإلمام. اإليمان يمحوه أو يخففه قد املؤمن عصيان إن بل به،
فالخليفة الخليفة، إىل ونظرهم السنة» «أهل عن كبريًا اختالًفا يختلفون بهذا وهم
يتعلم كما جهل أو وتعلم الناس، يولد كما ُولد الناس، ككل إنسان السنة» «أهل عند
الناس جعلت وأخالقه كفايته أن إال مزية من له ليس الناس؛ يجهل كما أو الناس
روحية، سلطة له وليس وحيًا يتلقى ليس قبله، ممن الخالفة تلقى أنه أو يختارونه،
إذ الناس، عىل له طاعة فال التنفيذ عن ينحرف وقد اإلسالمي، للقانون منفذ هو إنما
اإلسالمية القوانني حدود يف إال يّرشع أن له وليس الخالق؛ معصية يف ملخلوق طاعة ال
عاصيًا؛ فيكون الخمر ويرشب يتهتك وقد يعدل، وقد يجور قد ثم باطل، فترشيعه وإال
توزن التي املوازين بنفس ويزنونه الناس، كل كترشيح ترشيحه يف أحرار واملؤرخون

عزلوه. عزله واستطاعوا انحرف وإن الناس، أعمال بها
طينته يف الناس فوق وهو عليه، يحكم أن ففوق الشيعة نظر يف اإلمام أما
فما به، يقاس والرش والخري يفعل، عما يُسأَل وال منفذ، وهو مّرشع وهو وترصفاته،
حتى تفوق روحية سلطة وله روحي، قائد وهو فرش، عنه نهى وما خري، فهو عمله
إال تنفع ال والحج والزكاة، والصيام، فالصالة، الكاثوليكية؛ الكنيسة يف البابا سلطة

ورسوله. باهلل إيمان غري من الكافر أعمال تنفع ال كما به، باإليمان
وتعطي الفكر، وتميت العقل، تشل املنوال هذا عىل الشيعة عقيدة أن وظاهر
وال عليه، يعرتض أن ألحد وليس يشاء، ما فيعمل لها، حد ال سلطة اإلمام أو للخليفة
ما أبعد وهي اإلمام. فعله ما هو العدل ألن الظلم، ويدعي وجهه يف يثور أن لثائر
وتزن الشعب، مصلحة يف للشعب الحكم تجعل التي الصحيحة الديمقراطية عن تكون
ال فيوم للشعب، خادًما إال وامللك واإلمام الخليفة تجعل وال العقل، بميزان الترصفات

الحكم. يف البقاء يستحق ال يخدمهم
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وتسليم لعقليتهم، إفناء هذا ويف معصوم، ديني حكم الشيعة نظر يف اإلمام ُحكم
لم هللا أن وهو الطبيعة، إىل املستند النظر من النظر هذا وأين أئمتهم؛ لترصفات مطلق
وفوق له، حد ال بامتياز — متسلسلة — كلها تمتاز الناس من أرسة أو فرًعا يخلق
كل أن واملعقول املشاهد إن والترصف. والحكم والدين العقل يف الناس كل مستوى
وأفسد الناس أصلح وفينا آدم، أوالد وكلنا والغبي، والذكي والصالح الطالح فيها أرسة
إِذْ ِباْلَحقِّ آَدَم ابْنَْي َ نَبَأ َعَليِْهْم ﴿َواتُْل تعاىل: هللا فيهما قال لصلبه آدم وولدا الناس؛
ِمَن هللاُ يَتََقبَُّل إِنََّما َقاَل ألَْقتَُلنََّك َقاَل اآلََخِر ِمَن يُتََقبَّْل َوَلْم أََحِدِهَما ِمن َفتُُقبَِّل ُقْربَانًا َقرَّبَا
َصاِلٍح﴾؛ َغرْيُ َعَمٌل َُّه إِن أَْهِلَك ِمْن َليَْس َُّه إِن نُوُح ﴿يَا فيه: هللا قال نوح وابن اْلُمتَِّقنَي﴾،
َُّه أَن َلُه َ تَبنَيَّ ا َفَلمَّ إِيَّاُه وََعَدَها وِْعَدٍة مَّ َعن إِالَّ ألَِبيِه إِبَْراِهيَم اْسِتْغَفاُر َكاَن ﴿َوَما هللا: وقال
تَْحَت َكانَتَا لُوٍط َواْمَرأََت نُوٍح اْمَرأََت َكَفُروا لِّلَِّذيَن َمثًَال هللاُ َب ﴿َرضَ ِمنُْه﴾؛ َ تََربَّأ هللِ َعُدوُّ
النَّاَر اْدُخالَ َوِقيَل َشيْئًا ِهللا ِمَن َعنُْهَما يُْغِنيَا َفَلْم َفَخانَتَاُهَما َصاِلَحنْيِ ِعبَاِدنَا ِمْن َعبَْديِْن
فاطمة! (يا :— يعظها وهو — فاطمة البنته يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول اِخِلنَي﴾؛ الدَّ َمَع

شيئًا). هللا من عنك أُغني فلن اعميل
األشخاص، تقويم يف لهما مدخل ال والنسب القرابة أن عىل تدل كلها اآليات فهذه
لقوانني خاضعة أمور هي إنما املال، يورث كما تورث والعلم والتقوى الصالح وليس
يوزن اإلنسان أن تقريره العظيمة اإلسالم مزايا ومن املايل. اإلرث قانون غري أخرى
يَْعَمْل َوَمن يََرُه، َخرْيًا ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل ﴿َفَمن بماله: وال بجاهه وال بآبائه ال بأعماله
القرشيني. بعض من هللا لرسول أقرب هو من املوايل من كان وقد يََرُه﴾، ا َرشٍّ ذَرٍَّة ِمثَْقاَل
قلب املعايص، يَُجّب باإلمام اإليمان وأن معصوم، اإلمام وأن إرث اإلمامة أن فدعوى

مبادئه. ألهم وهدم اإلسالم لنظام
الذي هذا كل لعيلّ كان ولو يخطئ؛ وعيلّ يخطئ بكر وأبو يخطئ عمر كان وقد
التاريخ، وجه لتغري ونتائجها وخفاياها األمور ببواطن وعلم عصمة من لإلمام يّدعونه
وترصف وسكت علم أنه ادعوا فإن دبّر؛ مما خريًا الحروب ولدبّر التحكيم، قبل وملا
كما الزمان حوادث فيه تترصف الناس، خضوع للظروف خاضع فهو القدر، وفق
نفسه والنبي الناس؛ خضوع والصواب بالخطأ عليه للحكم خاضع الناس؛ يف تترصف

ِنَي﴾. َمسَّ َوَما اْلَخرْيِ ِمَن الَْستَْكثَْرُت اْلَغيَْب أَْعَلُم ُكنُت ﴿َوَلْو يقول
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خضوًعا ويخضعون يذلون وجعلتهم البالء، الناس عىل جرت أوهام هذه أن الحق
يقومون وال بل بالنقد، صوتهم يرفعون وال به، ويرضون والفساد، للظلم مطلًقا

بالقلب. االستنكار وهو اإليمان بأضعف
الشيعية الدول كل وعىل الفاطميني تاريخ عىل يلقى اإلمام إىل الشيعي النظر وهذا
نظر إليهم ينظرون وكيف للخلفاء، الناس يخضع كان ِلَم الّرس فنعرف قويًا، ضوءًا

واالستحسان. بالقبول وظلمت جارت مهما أعمالهم تقابل كانت وكيف تقديس،
العجاب، العجب تر الشيعي املغربي األندليس هانئ ابن ديوان فاستعرض شئت إن

الفاطمي: هللا لدين املعز مدح يف يقوله ملا مثًال فاستمع

��اُر ال��ق��هَّ ال��واح��د ف��أن��َت ف��اح��ك��م األق��داُر ش��اءت م��ا ال ِش��ئْ��َت م��ا
األن��ص��اُر أن��ص��اُرك وك��أن��م��ا م��ح��م��ُد ال��ن��ب��يُّ أن��ت وك��أن��م��ا
واألخ��ب��اُر األح��ب��اُر َ ك��تْ��ِب��ه��ا ف��ي ِب��ِه ��ُرن��ا تُ��بَ��شِّ ك��انَ��ْت ال��ذي أن��ت
��اُر وال��ُك��فَّ ال��طُّ��غ��ي��ان خ ُدوِّ ق��د ِب��ه وَم��ْن ال��م��ت��ق��ي��ن إم��اُم ه��ذا
واألْوَزاُر اإلْص��ُر يُ��ح��طُّ وب��ه ب��ح��بّ��ه ال��ن��ج��اة تُ��ْرَج��ى ال��ذي ه��ذا
ال��ن��اُر ت��راُه أن وت��خ��م��د ��ا ح��قَّ غ��دا ش��ف��اع��ت��ه تُ��ْج��ِدي ال��ذي ه��ذا
ف��خ��اُر ف��ي��ه ل��ي��س إل��ي��ه��م يُ��نْ��م��ى ي��ك��ن ل��م ف��خ��ر ك��لُّ أح��م��َد آل م��ن
ِس��رار َع��ن��ك ي��خ��ف��ي��ه ال َص��ْح��يَ��ان َق��ْس��َط��ٍل م��ن غ��م��ام��ة ت��ح��ت ك��ال��ب��در

يقول: وفيها

َوُم��ج��اُر َع��اص��ٌم ِس��َواُك��م ٌ ل��َج��أ َح��ْش��رن��ا ف��ي َل��نَ��ا ه��ل ف��اِط��َم! أب��ن��اءَ
األب��رار أرض��ه ف��ي خ��ل��ف��اؤه َوآلُ��ُه اإلل��ِه أح��ب��اء أن��ت��م
أط��ه��ار وس��اُدة ال��ب��يِّ��ن��ات ف��ي وال��ُه��َدى وال��رس��ال��ة ال��ن��ب��وة أه��ل
إن��ك��ار وال ُخ��ْل��ُف ال وال��ت��ح��ل��ي��ل وال��ت��ح��ري��م وال��ت��أوي��ل وال��وح��ي
يُ��ش��اُر إل��ي��ه َخ��ل��ٌق ُك��م إالّ ي��ك��ن ل��م ال��ب��ري��ة خ��ي��ُر َم��ن ق��ي��ل إن
أن��ه��ار وت��دف��ق��ت ��َرت َوتَ��َف��جَّ ب��ه ن��ب��ج��س��ت ال ال��ص��خ��َر تَ��ْل��َم��ُس��ون ل��و
إن��ش��ار أن��ه َوَظ��ن��وا ل��بَّ��وا م��خ��اِط��ب ل��ل��رُّف��ات م��ن��ك��م ك��ان أو
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يقول: وفيها

واألع��م��ار واآلج��ال أرزاق ال ب��ك وان��ق��س��م��ت اآلف��اق ب��ك ش��ُرف��ت
األك��داُر ل��ك ص��ف��ت ح��ي��ن واه األم ل��ك ع��ذب��ُت إذ األف��واه ب��ك َع��ِط��رت
وال��م��ك��ث��ار ال��م��ص��داق ي��ص��ن��ع م��ا ِب��َم��ق��وٍل تُ��َح��دَّ أن ِص��ف��ات��ك ج��لَّ��ْت
األش��ع��ار ت��ب��ل��غ م��ا واخ��ج��ل��ت��ي! وف��ض��ل��ه ب��ال��ق��َران خ��ص��ك وال��ل��ه

اإلمام: طاعة يف ويقول

َم��ق��ُرون ع��ن��دن��ا ب��ه��ذا ه��ذا ِخ��الَّف��ٍة وش��ك��ِر ص��وٍم م��ن ف��رض��ان
م��ك��ي��ُن ف��أن��ت ُزل��ف��ى ب��ه��م واْق��ُرْب ش��ف��اع��ة ََف��ْض��َل م��ن��ك ع��ب��اَدَك ف��ارزق
وال��م��وُزوُن ال��م��ن��ث��وُر ق��دُرَك م��ا َم��ف��خ��ٌر ل��ك أن��ه ال َح��ْم��دنُ��ا ل��ك
تَ��ض��م��ي��ُن ق��ص��ي��دٍة ك��ل ف��ك��أنَّ ق��ائ��ٌل أن��ا م��ا ال��ل��ه ف��ي��َك ق��ال ق��د

هللا: نور من اإلمام أن يف ويقول

س��ال��ُك ال��ش��م��س م��س��ل��ك ف��ي ول��ك��ن��ه ذُك��ره ال��ع��ري��ض��ة األرض ف��ي س��ار وم��ا
م��ش��اَرك ف��ي��ه ال��ل��ه ن��وَر ول��ك��ّن ج��ب��ي��ن��ه ن��ور ال��ن��ور ه��ذا ْك��ن��ُه وم��ا

ويقول:

ال��ب��ط��ِل إل��ى ك��ّرات��ي ب��س��ب��ُق ي��ك��اد ك��ح��ام��ل��ه ش��ي��ع��ّي وه��و ص��ارٌم ل��ي
األج��ِل م��دة ب��ال��م��ن��اي��ا ي��رت��ق��ْب ل��م َس��لَّ��ط��ه ال��دي��ن م��ع��زُّ ال��ُم��ع��زُّ إذا

شاه محمد ري» «السِّ نحو اإلسماعيلية شيعة به يقوم ما فهم عىل ضوءًا يلقى كما
املوت، قلعة صاحب بَّاح الصَّ بن الحسن نسل من (وهو بأغاخان املعروف عيلّ أغا ابن
األوساط يف ومعروف الغنى منتهى يف وهو طالب)، أبي بن عيلّ نسل من هذا والحسن
بذخ عيشة ويعيش الحفالت، أشهر يف تشرتك سباق خيل وله األوروبية، األرستقراطية
تقديس. نظرة إليه وينظرون أموالهم، عرش اإلسماعيلية إليه يجبي هذا ومع وترف،

يجري الناس أحد إمامهم أن يرون قوم بني فوازن هادئًا معتدًال نظًرا شئت إن
نقد، أخطأ فإذا يصيبون، كما ويصيب يخطئون، كما ويخطئ عليهم، يجري ما عليه
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وبني ؛ يَّ نُحِّ الخدمة يؤد لم فإذا لألمة، خادًما إال ليس وهو ُعزل، الخطأ عىل أرص وإذا
وضعها ويقلب العقول تحّور أن ويجب بخطأ، يأتي ال معصوم إمامهم أن يرون قوم

كان. ما كائنًا عدل به اإلمام يأتي ما أن تفهم حتى الرؤوس يف
وكيف إمامهم، يخشاهم وكيف عقولهم، تتحرر وكيف األولون، يسعد كيف وانظر
يفسد وكيف إصالح، من يعالجون وما نقد من يثريون بما الكمال نحو دائًما يسعون

شئونهم. يف ويتدهورون عقولهم، وتشل اآلخرين، أمر
وأقرب وأقوم أعدل كان الخالفة إىل السنة أهل نظر أن فيه تحيز ال رأيًا أرى إني
تطبيًقا نظريتهم يطبقوا لم أنهم عىل شديدة مؤاخذة يؤاخذون كانوا وإن العقل، إىل
يقوموهم ولم َظلموا، إذا وجوههم يف يقفوا ولم رصيًحا، نقًدا األئمة ينقدوا فلم جريئًا؛
من األمة وموقف األمة، من الخليفة موقف يف الحاسمة األحكام يضعوا ولم جاروا، إذا
ولكنهم جناية، أكرب األمة عىل بذلك فجنوا معيبًا، استسالًما لهم استسلموا بل الخليفة،
األمانة، يف الخلفاء تاريخ دونوا من مؤرِّخيهم من فهناك الشيعة؛ من حاًال أحسن كانوا
األحكام وضعوا من املرشعني ومن ترصفاتهم؛ بعض وعابوا يعتقدون، كما وصوروهم
حال كل وعىل ذلك. غري إىل لألمة؛ يجب وما لإلمام، يجب ما فيها يبينون السلطانية

الوجهتني. بني ونقارن النظريتني، بني نوازن اآلن فنحن
تفكريهم يشل مما وحررهم وواجباتهم، حقوقهم الناس أفهم الذي الزمن أن وأظن
التاريخ يف يدون ألن إال يصلح ال الذي األئمة يف النظر هذا عن الشيعة بإخواننا يعدل
اإلصالحات إدخال من فعًال الطريقة هذه عىل سائرون العملية حياتهم يف أنهم عىل —
اإلمامة، ونظرية يتفق ال وهذا — الغربية املدنية ومشايعة النيابية، واملجالس االجتماعية
والحياة جانب، يف الدين رجال أفكار تكون أن العدل من وليس املنتظر؛ املهدي وترقب
كذلك؛ وتلقينها نظريًا اإلمامة تعاليم يلقنوا أن من أكرب فمهمتهم جانب، من الواقعية

كان. إن خطأ من فيه ما وإصالح الواقع، مواجهة مهمتهم إنما

الشيعة. تعاليم رشح يف موقفنا إىل بعد ولنعد
العصمة، هي: أربع مسائل اإلمامة أو بالخالفة تتصل التي تعاليمهم أهم من

الشيعي. املذهب يف الدوران كثرية كلمات وهي والرجعة؛ والتقية، واملهدية،
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حياتهم، كل يف معصومون — كاألنبياء — األئمة أن منها فيقصدون العصمة فأما
وال خطأ عليها يجوز وال معصية، أية عنهم تصدر وال كبرية، وال صغرية يرتكبون وال

يأتي: فيما نلخصها وحججهم ذلك يف الشيعة ونظر نسيان.

الخطأ جاز فإذا األمة، من الخطأ جواز هو اإلمام نصب إىل دعا الذي إن قالوا (١)
التسلسل. ذلك من فيلزم مثله، وهو آخر، هاد إىل الحتجنا اإلمام من أيًضا

األمة؛ من الخطأ جواز هي ليست اإلمام إىل الحاجة بأن خصومهم عليهم ورد
إىل ذلك يف حاجة وال اإلسالم، بيضة وحفظ املفاسد، ودرء األحكام تنفيذ وظيفته بل

والعدالة. االجتهاد يكفي بل العصمة،
عىل يؤمن حتى معصوًما يكون أن فيلزم للرشيعة، حافظ بأنه أيًضا واستدلوا (٢)

آخر. حافظ إىل احتاج وإال حفظها،
الرشيعة وحافظ املنفذ، هو وإنما الحافظ هو ليس اإلمام أن خصومهم جواب وكان
َعَليِْه َوَكاُنوا ِهللا ِكتَاِب ِمن اْستُْحِفُظوا ِبَما َواألْحبَاُر ﴿َوالرَّبَّاِنيُّوَن تعاىل: لقوله العلماء هم
تَْدُرُسوَن﴾ ُكنْتُْم َوِبَما اْلِكتَاَب تَُعلُِّموَن ُكنْتُْم ِبَما َربَّاِنيِّنَي ﴿ُكُونوا تعاىل: وقوله ُشَهَداءَ﴾؛
إذ بلدة؛ كل يف بل قطر كل يف يكون أن لوجب رضوريًا املعصوم وجود كان ولو —
ألن يفيد ال عنه نائب ونصب — األقطار يف املكلفني النتشار للجميع يكفي ال الواحد

معصوم. غري النائب

عن وا تَكفُّ «ال ألصحابه: قال أنه «الكايف» يف عيلّ عن روي ما أيًضا عليهم به ردوا ومما
كان الحسني أن روي وما أخطئ»، أن آمن لست فإني بعدل، مشورة أو بحق، مقالٍة
إيلَّ أحب كان أنفي ُجزَّ «لو ويقول: معاوية مع الحسن أخيه صلح من الكراهة يظهر

قالوا. ما آخر إىل أخي»، فعله مما
املوضوع هذا نعرف فلم اإلسالم، عىل حًقا غريبة األئمة بعصمة العقيدة وهذه
العصمة وصف نعرف وال بل اإلسالم، صدر وال وسلم عليه هللا صىل النبي عهد يف أثري
العصمة دعوى منها يفهم ال الكريم القرآن وروح العرص، هذا يف األنبياء إىل أسند
فقتله: الرجل َوكَز وموىس َفَغَوى﴾: َربَُّه آَدُم ﴿وََعَىص القرآن: ويف الناس، من ألحد
وقال: ِبنٌي﴾، مُّ ِضلٌّ مُّ َعُدوٌّ َُّه إِن يَْطاِن الشَّ َعَمِل ِمْن َهذَا َقاَل َعَليِْه َفَقَىض ُموَىس ﴿َفَوَكَزُه
بالَعيشِّ َعَليْه ُعرَض ﴿إذْ سليمان: قصة القرآن ويف ِيل﴾؛ َفاْغِفْر نَْفِيس َظَلْمُت إِنِّي ﴿َربِّ
بالِحَجاِب﴾، تََوارْت َحتّى َربيِّ ِذْكر َعْن الخرِي ُحبَّ أْحبَبُْت إني فَقاَل الِجيَاُد، اِفنَات الصَّ
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﴿َوَوَجَدَك له: هللا يقول ونبينا َعَليِْه﴾ نَّْقِدَر لَّن أَن َفَظنَّ ُمَغاِضبًا ذََّهَب ﴿إِذ ويونس:
هللاُ ﴿َعَفا له: ويقول تَْخَشاُه﴾، أَْن أََحقُّ وهللاُ النَّاَس ﴿َوتَْخَىش له: ويقول َفَهَدى﴾ َضاالٍّ
يُْدِريَك َوَما األْعَمى، َجاءَُه أَن َوتََوىلَّ ﴿َعبََس تعاىل: بقوله وعاتبه َلُهْم﴾، أَِذنَت ِلَم َعنَك
ِمن َم تََقدَّ َما هللاُ َلَك ﴿ِليَْغِفَر له: هللا غفرها بذنوب للنبي القرآن ويعرتف يَزَّكَّى﴾؛ َلَعلَُّه
هللا رسول ويؤكد َواألَنَْصاِر﴾؛ َواْلُمَهاِجِريَن النَِّبيِّ َعَىل هللاُ تَاَب ﴿َلَقد َر﴾، تَأَخَّ َوًما ذَنِبَك

َوبَِشريٌ﴾. نَِذيٌر إِالَّ أَنَا ﴿إِْن رَُّسوًال﴾، ا بًَرشً إِالَّ ُكنُت ﴿َهْل برش أنه القرآن يف
لعصمة الشيعة يدعيه ما مع مطلًقا تتفق ال وهي واضح، اآليات هذه فمفهوم
منزلة فوق منزلة األئمة يرقى فكيف األنبياء، عن هللا قصه ما هذا كان فإذا أئمتهم،

األنبياء.
األنبياء عصمة يف املتكلمني بحث يف السبب هو األئمة يف الشيعة قول أن ويظهر
األشعرية من الباقالني الطيب وابن املرجئة من قوم فذهب الكالم؛ علم يف بحثًا ووضعه
عليهم؛ يجوز ال فإنه التبليغ يف الكذب من إال معصومني غري الرسل أن إىل اتبعه ومن
الكبائر من كبرية عليهم يجوز ال والسالم الصالة عليهم الرسل أن إىل طائفة وذهبت
واملعتزلة السنة أهل من اإلسالم أهل جمهور وذهب الصغائر؛ عليهم وجوزوا أصال،
ال عمد عن معصية أصًال نبي من يقع أن البتَّة يجوز ال أنه إىل والشيعة والخوارج
ويقع قصد، غري عن السهو األنبياء من يقع إنه حزم: ابن ويقول ة. كبري وال صغرية
إال هللا، مراد خالف فيوافق منه والتقرب هللا وجه به يريدون اليشء قصد أيًضا منهم
ويظهر ذلك، عىل ينبههم بل أصال، الوجهني هذين من يشء عىل يقّرهم ال تعاىل أنه

لهم.41 ويبني لعباده ذلك
تعمد من األنبياء عصمة عىل والرشائع امللل أهل «أجمع ورشحه: املواقف ويقول
وأما … هللا عن يبغونه وما الرسالة كدعوى فيه صدقهم عىل امُلعِجز َدلَّ فيما الكذب
… منه عصمتهم عىل األمة فأجمعت الكفر فأما غريه، أو كفر إما فهي الذنوب سائر
الكبائر أما سهًوا، وإما عمًدا إما منهما وكل صغائر، أو كبائر فإما الكفر غري وأما
التأويل يف الخطأ سبيل عىل أو سهًوا عنهم صدورها وأما … الجمهور فمنعه عمًدا
فهو سهًوا وأما الجبائي، إال الجمهور فجوزه عمًدا الصغائر وأما … األكثرون فجوزه

بعدها. وما ٢ ص ٤ جزء حزم البن الفصل انظر 41
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صاحبها عىل يحكم ما وهي الخسيسة، الصغائر املعتزلة أكثر واستثنى اتفاًقا؛ جائز
وأما الوحي، بعد كله هذا سهًوا. وال عمًدا ال أصًال تجوز ال فإنها الهمة، ودناءة بالخّسة
عليهم تمتنع املعتزلة: أكثر وقال كبرية. عنهم يصدر أن يمتنع ال الجمهور: فقال قبله

البعثة».42 مصلحة فتفوت إتباعه من تمنع وهي النفرة يوجب صدورها ألن الكبرية،
إىل الشيعة نظر األنبياء إىل حتى ينظروا لم املسلمني جمهور أن هذا من فظاهر
النبوة قبل وحتى والنسيان، الخطأ من حتى املطلقة العصمة األنبياء يمنحوا ولم األئمة،

األئمة. يف الشيعة قاله كالذي
الطبائع عن بعيدة أنها كما وتعاليمه، اإلسالم عن بعيدة لألمة العصمة وفكرة
امليول فيها ومزجت والرش، الخري فيها وركب الشهوات، فيها ركبت التي البرشية
الخري عىل قادر أنه يف بل معصوم، أنه يف ليس الراقي اإلنسان وفضيلة املتعاكسة؛
الطبيعة أما الرش. ويدفع الخري، إىل ينجذب األحيان أكثر يف وهو إليهما، وينجذب والرش،
ال َمايُْؤَمُروَن﴾ َويَْفَعلُوَن أََمَرُهْم َما هللاَ يَْعُصوَن ﴿الَّ الذين املالئكة فطبيعة املعصومة

حيويته. لفقد شهوته فقد لو الذي اإلنسان طبيعة
وشهوته إال آدمي الوجود يف «وليس التوبة: يف الغزايل قول ذلك يف ويعجبني
عدة هي التي غريزته عىل متقدمة الشيطان ة ُعدَّ هي التي وغريزته عقله، عىل سابقة
إنسان كل حق يف رضوريًا الشهوات مساعدة عىل إليه سبق عما الرجوع فكان املالئكة.
قيل: وقد السالم43 عليه بآدم اختصت الرضورة هذه أن تظن فال غبيًا، أو كان نبيًا

ِه��نْ��ُد غ��ان��ي��ٍة ك��لُّ ن��ف��ٍس، س��ج��ي��ُة َوْح��َده��ا ال��َغ��ْدُر ل��ه��ا ه��ن��ًدا ت��ح��س��بَ��ْن ف��ال

تتبدل لم ما خالفه فرض يمكن ال اإلنس جنس عىل مكتوب أزيل حكم هو بل
لم إذا بجوارحه معصية عن يخلو ال برش فكل … تبديلها يف مطمع ال التي اإللهية نة السُّ
عىل وبكائهم وتوبتهم األنبياء خطايا من واألخبار القرآن يف ورد كما األنبياء، عنه يخل
بالذنوب الهم عن يخلو فال الجوارح معصية عن األحوال بعض يف خال فإن خطاياهم،
بإيراد الشيطان وسواس عن يخلو فال الهم عن األحوال بعض يف خال فإن بالقلب،

بعدها. وما ٢٠٤ ص ٣ جزء باختصار املواقف رشح 42

َوَهدى﴾. َعَليِْه َفتاَب َربُُّه اْجتَبَاُه ثُمَّ َفَغَوى. َربَُّه آَدُم ﴿َوَعَىص تعال: قوله إىل يشري 43
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يف وقصور غفلة عن يخلو فال عنه خال فإن هللا، ذكر عن املذهلة املتفرقة الخواطر
وإنما النقص، هذا عن اآلدمي حق يف الخلو، يتصور وال … وأفعاله وصفاته باهلل العلم
عىل ليُغاُن «إنه السالم: عليه قال ولهذا منه، فالبد األصل فأما املقادير؛ يف يتفاوتون
املتكلمني بحث أن الظن وأغلب مرَّة»44 سبعني والليلة اليوم يف هللا أستغفر حتى قلبي
الذي أن الظن أغلب أن كما اإلمام، عصمة يف الشيعة قول عن متأخر األنبياء عصمة يف
فضل فقد التفاضل، دعوى من وخصومهم الشيعة بني نشأ ما الفكرة هذه إىل دعا
تعداد نغمة الحني ذلك من وبدأت وعمر، بكر أبا السنة» «أهل وفضل علياٍّ الشيعة
كما صاحبهم لرفعة األحاديث وضعوا بل بالحقائق، فريق كل يكتف فلم لكل، الفضائل
والعباسيني األمويني من بعد الخلفاء وأتت ذلك45 عىل الدالة النصوص من قبل نقلنا
نغماته، تعلو الزمان مرور عىل التفاضل فبقي للشيعة، األئمة تسلسل كما السنة ألهل
العصمة عليهم أسبغت الشيعة وأئمة العصمة. عليهم تُْسبَْغ لم السنة «أهل خلفاء ولكن

ألسباب:

زمام تسلموا قد والعباسيني، األمويني ثم وعمر بكر أبي عهد من الخلفاء أن (١)
الحاكم تعرض — جهة من — الحكم ومبارشة فعال، الرعية سياسة وبارشوا الحكم
الحاكمني األشخاص أن األمر يف ما وكل والصواب، للخطأ تعرض عمل فإذا للعمل،
وليس صوابه. من أكثر خطؤه وبعضهم خطئه، من أكثر صوابه فبعضهم يختلفون؛
اليومية فترصفاتهم أخرى. جهة ومن دائًما؛ يصيبوا أن الحكام طبيعة يف املمكن من
ولذلك للعامة، ألسنتهم عىل منقولة للخاصة ظاهرة بالحكم منها يتعلق ما غري حتى
ال كان ومن الجواري، يحب كان ومن يرشب، ال كان ومن يرشب، كان من منهم عرفنا
الجملة عىل للغناء. يميل ال ومن يغني ال ومن الغناء يحب أو يُغني كان ومن يحب،
تدعي أن ومحال وخطئها، وصوابها ومساوئها بمحاسنها حياتهم تفاصيل كل عرفنا
عيلّ عهد يف قليلة، أياًما إال الحكم يتولوا فلم الشيعة أئمة أما ذلك. بعد لهؤالء العصمة
يتعرضوا ولم للحكم يتعرضوا لم ذلك بعد واألئمة استقرار، وعدم حرب أيام كانت
مضطهدون أنهم ذلك إىل ويضاف ترصفاتهم، تظهر ولم أعمالهم، تُجرَّب فلم للجمهور،

.١٣٠٦ سنة امليمنية املطبعة ٨/٤ اإلحياء 44
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وهي املظلوم، املضطهد مع دائًما الناس وعواطف والخلفاء، الوالة من مستمًرا اضطهاًدا
الحكم. يتوىل ومن املضطهد مع ذلك عكس عىل

ع��دل إن ه��ذا األح��ك��ام َول��َي ل��م��ن أع��داءٌ ال��ن��اس ن��ص��ف إن

غيبتهم، وأحيانًا األئمة تسرت عليها يساعد خصيبًا مرتًعا تجد عصمتهم فدعوى
وغموض خفاء بجو أحيطوا إنهم أعمالهم، وتظهر يختربوا حتى للحكم يتعرضوا لم فهم
لكانت والعباس أمية لبني العصمة ادعيت ولو العصمة؛ دعوى لقبول النفوس يهيئان

واالستخفاف. بالضحك تقابل مهزلة
األموي والعهد األول الصدر يف بالخلفاء يحيط كان من أكثر أن وهو آخر وسبب (٢)
عنهم يمتاز ال أحدهم، إىل نظرهم الخليفة إىل تنظر ديمقراطية أمة والعرب العرب، من
من يحد القرآن فكان نفسه النبي أيام الديمقراطية يف يغلو كان من منهم بل كثريًا،
ووفد .﴾ النَّبيِّ َصْوِت َفْوَق أصواتُكْم تَرفُعوا ﴿ال لهم ويقول الديمقراطية، يف الغلو هذا
لنا؛ اخرج محمد يا ينادونه فجعلوا راقد، وهو الظهرية وقت تميم بني وفد النبى عىل
يَْعِقلُوَن﴾ ال أَْكثَُرُهْم اْلُحُجَراِت َوَراءِ ِمن يُنَاُدونََك الَِّذيَن ﴿إِنَّ ونزلت: فخرج فاستيقظ
هللا: رسول فقال استئذان، غري من عائشة وعنده ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل ِحْصن بن عيَيْنََُة ودخل
ثم أدركت، منذ مىض ممن قط رجل عىل استأذنت ما هللا رسول يا قال االستئذان؟ أين
قالت خرج فلما املؤمنني. أم عائشة هذه ملسو هيلع هللا ىلص: فقال جانبك؟ إىل الجميلة هذه َمْن قال:
ونزل قومه؛ لسيد ترين ما عىل وإنه مطاع، أحمق قال: هللا؟ رسول يا هذا َمْن عائشة:
إَِىل َلُكْم يُْؤذََن أَن إِالَّ النَِّبيِّ بُيُوَت تَْدُخلُوا الَ آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: قوله ذلك يف
ُمْستَأِْنِسنَي َوالَ وا َفانْتَِرشُ َطِعْمتُْم َفِإذَا َفاْدُخلُوا ُدِعيتُْم إِذَا َوَلِكْن إِنَاُه نَاِظِريَن َغرْيَ َطَعاٍم
غري إىل ﴾ اْلَحقِّ ِمَن يَْستَْحِي الَ َوهللاُ ِمنُْكْم َفيَْستَْحِي النَِّبيَّ يُْؤِذي َكاَن ذَِلُكْم إِنَّ ِلَحِديٍث
ذلك. عىل بالشواهد مملوء والتاريخ جرأة، أشد الخلفاء من بعده من مع وكانوا ذلك.
إىل دعوة بذرة فيها تنمو أن يستحيل أحيانًا واملعتدلة أحيانًا الغالية الديمقراطية وهذه
كثري العبايس، والعهد األموي العهد آخر يف خصوًصا حوله، فكان التشيع أما عصمة.
مللوكهم؛ التقديس نظرة آبائهم عن وورثوا امللوك، أرستقراطية عىل ُربُّوا الفرس من
بني يعرفونها ال ألنهم الفرس، ملك كرسى إىل نسبة كرسوية النزعة هذه العرب وسمي
كرسى عدل ذكر أن بعد واملنسوب) (املضاف كتابه يف النيسابوري الثعالبي قال العرب.
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ويجرون األحرار، يستعبدون فجرة، ظلمة كانوا فإنهم األكارسة سائر «فأما رشوان: أنو
حتى عليهم ويستأثرون وزنًا، لهم يقيمون فال واإلماء، والعبيد األُجراء مجرى الرعية
ومحاسن ية، الرسَّ والدور الحسان، والنساء واملراكب الحسنة والثياب األطعمة بأطايب
همالًجا، يركب أو ديباًجا، ويلبس سكباًجا، يطبخ أن الرعايا من أحد يجرتئ فال اآلداب؛
يده، مروءة إىل يمد أو ولده، يؤدب أو قوراء، داًرا يبني أو حسناء، امرأة ينكح أو
للموىل يصلح ما «ملك للمأمون: َمَسعَدة بن عمرو قول معنى عىل أمورهم يبنون وكانوا
أن يمكن العبودية وغلبة النفسية، الحالة ولهذه النزعة هذه مثل حرام».46 العبد عىل

العصمة. دعوى فيها تثمر

يف عيلّ قول قبُل روينا فقد األولون، األئمة يعرفها يكن لم العصمة دعوى أن ويظهر
مع صلحه يف للحسن الحسني تخطئة وروينا نفسه، من الخطأ يؤمن ال ألنه املشورة،

معاوية.
األولون األئمة به يسلم يكن ولم أوًال، الشيعة غالة من بالعصمة القول وجد إنما
آلل الدعوة مسالك من مسلًكا العصمة وكانت األموية، الدولة آخر يف القول زاد ثم

األمويني. من الظاملني ضد الثورة عىل للناس وتحريًضا البيت،

االعتقاد وأن وشفعاء، والناس هللا بني وسطاء األئمة بأن قولهم العصمة بهذه ويتصل
بن الفضل عن القمي بابويه ابن روى الدرجات. ورفع السيئات محو يف كاف فيهم
إيمان حبه ألن قال: والنار؟ الجنة قسيم عيلّ صار لم هللا: عبد ألبي «قلت قال: عمرو
الجنة قسيم فهو الكفر، ألهل والنار اإليمان، ألهل الجنة خلقت وإنما كفر، وبغضه

مبغضوه». إال النار يدخل وال محبوه، إال الجنة يدخل ال والنار،
بعضهم: ويقول

أْوَزاِري ي��اَربِّ ب��ه��ا ف��ام��ُح ُج��نّ��ة ال��ورى ف��ي ع��ل��ّي ُح��بُّ
ال��نّ��اِر م��ن ال��نّ��اِر ف��ي ��َن ُح��صِّ ُح��بّ��ه ن��وى ��يّ��ا ِذمِّ أن ل��و

.١٤٠ ص 46
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هانئ: ابن ويقول

ُش��ف��ع��اء ل��ج��دوده��ا وج��دوُده ب��ه��ا يَ��أت��ي ��ة ألمَّ ال��ش��ف��ي��ع ه��ذا

ملبدأ هدم وفيه املبدأ، هذا عىل الدالة واألخبار باألحاديث مملوءة الشيعة وكتب
ِمثَْقاَل يَْعَمْل ﴿َفَمن عمله إنسان كل قيمة وأن اإلنسان مسئولية وهو الجميل، اإلسالم
ال األنبياء حتى كان من كائنًا وأن يََرُه﴾ ا َرشٍّ ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل َوَمن يََرُه، َخرْيًا ذَرٍَّة
يَْوًما ﴿َواتَُّقوا هللِ﴾، يَْوَمِئٍذ َواألْمُر َشيْئًا ِلنَْفٍس نَْفٌس تَْمِلُك الَ ﴿يَْوَم شيئًا أحد عن يغنون
َوالَ ا َرضٍّ َلُكْم أَْمِلُك الَ إِنِّي ﴿ُقْل َشَفاَعٌة﴾، ِمنَْها يُْقبَُل َوالَ َشيْئًا نَّْفٍس َعن نَْفٌس الَّتَْجِزي

َرَشًدا﴾.
اإلسالم، أركان أعظم من ركن إهدار غناء واألئمة البيت آلل الحب بأن االعتقاد ففي
وارتباط السيئ العمل عن والنهي به، الثواب وارتباط الصالح بالعمل املطالبة وهو

التكاليف. ترتفع ثم البيت آل حب يكفي إذ به العقوبة
ولم كبري، رضر الشفاعة يف واملبالغة العصمة َجرَّاء من املسلمني عىل دخل لقد
اإلسالمية؛ األخرى الفرق من غريهم إىل تعاليمهم ترسبت إذ الشيعة عىل الرضر يقترص
عىل لألنبياء مثله نسبوا إلمام وفضًال عمًال ينسبون الشيعة رأوا إذا السنيون فكان
وبعدها، النبوة قبل والصغائر الكبائر من األنبياء بعصمة القول يف بعضهم فغال األقل؛
بعضهم. فقال نوًرا، لألئمة بأن يقولون الشيعة أن ورأوا القرآن؛ لرصيح مخالف وهو
بعض فزعم تورث، اإلمامة إن تقول الشيعة ورأوا ظل؛ له يكن لم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن
وخلف مات وإذا ابنه، إىل منه ينتقل الشيخ فنور تورث، الطرق مشيخة أن الصوفية
األئمة، بعصمة تقول الشيعة ورأوا أبيه؛ نور فيه ألن رضيًعا كان ولو الشيخ فهو صبيًا
يرشب رأوه ولو وليًا سموه من عىل الطعن يصح فال األولياء، بعصمة العامة فاعتقد
وكم عمله. عن يسأل أن فوق ألنه به، وتربكوا بل عنه، وأيديهم ألسنتهم وكفوا الخمر،
إىل بها عمل من ووزر وزرها فعليه سيئة سنة سن ومن األوهام، هذه من اإلسالم فسد

القيامة. يوم
مفعول اسم املهدي وكلمة املهدي، يف االعتقاد البارزة الشيعة عقائد ومن املهدي:
ترد ولم مهدي. فهو له وبيّنه عليه ودّله عرفه أي الطريق هللا هداه يقال هدى، من
الهادي وورد اْلُمْهتَِد﴾، َفُهَو هللاُ يَْهِد ﴿َمن املهتدي: ورد وإنما املهدي كلمة القرآن يف

باملهتدي: ملسو هيلع هللا ىلص النبي وصف ثابت بن حسان شعر يف ورد وقد َهاٍد﴾، َقْوٍم ﴿َولُِكلِّ
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ال��م��ْه��تَ��ِدى ال��ن��ب��يُّ االث��ن��ي��ن ي��وم ف��ي وف��اتَ��ه ش��ه��ْدُت َم��ْن وأم��ي ب��أب��ي

بالهادي: ووصفه

ال��ه��اِدي ال��رَّح��َم��ِة رس��وِل ال��نَّ��ب��يِّ م��ث��َل َوَض��َع��ْت وال أُْنْ��ثَ��ى َح��َم��َل��ْت م��ا ب��ال��ل��ه

ملسو هيلع هللا ىلص: رثائه يف قوله يف باملهدي أيًضا ووصفه

األْرَم��ِد ب��ُك��ح��ل َم��آق��ي��َه��ا ُك��ِح��َل��ْت َ ك��أّنّ��م��ا تَ��نَ��اُم ال َع��ي��ن��ي بَ��اُل َم��ا
تَ��بْ��ع��ُد ال ال��ح��ص��ا َوط��ئ َم��ْن يَ��اَخ��يْ��َر ثَ��اويً��ا أْص��بَ��َح ال��َم��ْه��ِديِّ َع��َل��ى َج��َزًع��ا

هللا رسول أن روي فقد لعيل، وصًفا املهدي كلمة األحاديث بعض يف وردت وقد
الرصاط بكم يأخذ مهديًا هاديًا تجدوه فاعلني أراكم وال عليا تؤمروا «وإن قال: ملسو هيلع هللا ىلص
مهدي». ابن «مهدي بأنه رصد بن سليمان وصفه عيلّ بن الحسني قتل وملا املستقيم»:47
بن نهار فقال األمويني، الخلفاء بعض عىل حتى أمية بني دولة يف الشعراء وأطلقه

امللك: عبد بن سليمان يف توسعة

��وُع ج��ُمُ ل��ل��م��ش��رك��ي��ن ب��ه��ا تُ��َف��ضُّ ت��زل ل��م س��وداءُ ب��ال��ث��غ��ر راي��ُة ل��ه
ال��ُوُق��وُع ري��ش��ه��ا م��ن ن��ح��ت ُع��ق��اٌب ك��أن��ه��ا ال��ج��ن��وَد ت��َه��ِدي م��ب��ارك��ة
ج��م��ي��ع48 ال��م��س��ل��م��ي��ن وأم��ر ف��أُبْ��ن��ا غ��ي��ره��ا ي��ب��ق ل��م ال��َم��ْه��دّي ط��اع��ة ع��ل��ى

تأخذ نراها ثم فاهتدى، هللا هداه رجل الديني اللغوي بمعناها ذلك كل يف وهي
نعلم ما وأول جوًرا. ملئت كما عدًال األرض فيمأل يأتي منتظر إمام وهو جديًدا معنى
الحنيفة بن محمد يف طالب أبي بن عيلّ موىل كيسان زعمه ما املعنى بهذا إطالقها من
إمامة كيسان زعم فقد إليها)، نسب حنيفة بني من أم من طالب أبي بن عيلّ ابن (وهو

.٣١/٤ الغابة أسد 47
زيهر. جولد عن نقًال املهدي مادة يف اإلسالمية املعارف دائرة انظر 48
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هذا وإىل املدينة) من مراحل سبع عىل جبل (وهو رضوى بجبل مقيم وأنه هذا محمد
فقال: كيسانيًا وكان عزة، كثري أشار

ال��ل��واءُ ي��ق��دم��ه��ا ال��َخ��يْ��َل ي��ق��ود ح��ت��ى ال��م��وت ي��ذوق ال وِس��بْ��ط
وم��اء ع��س��ل ع��ن��ده ب��رض��وى زم��انً��ا ف��ي��ه��م يُ��رى ال ت��غ��يَّ��َب

بن محمد إمامة إىل الناس. يدعو فكان الثقفي، عبيد أبي بن املختار فعل وكذلك
املهدي.49 أنه ويزعم الحنفية

وكان عفان، بن عثمان بن أبان عليه وصىل ٨١هـ، سنة الحنفية ابن مات لقد
بغيبته وقالوا بموته، يؤمنوا أن الكيسانية يشأ لم ولكن بالبقيع، ودفن املدينة، وايل
عرشية. اإلثنى اإلمامية عند املنتظر اإلمام لفكرة أساًسا هذا وكان يعود، حتى وبانتظاره
الشيعة عرف يف املسماة هي موته أو غيبته بعد اإلمام برجوع العقيدة وهذه
برجوع يقول كان فقد سبأ، بن هللا عبد األول العرص يف بالرجعة قال وممن بالرجعة،
الجعفي جابر كان للهجرة الثانية املائة أول ويف موته. بعد وسلم عليه هللا صىل محمد
أبي بن عيلّ برجعة يقول منه) أكذب رأيت ما حنيفة: أبو فيه قال الكذابني أحد (وهو
األَْرِض َن مِّ َدابًَّة َلُهْم أَْخَرْجنَا َعَليِْهم اْلَقْوُل َوَقَع ﴿َوإِذَا تعاىل: قوله يف يقول وكان طالب،
اإلمامية كان الهجري الثالث القرن أتى وملا طالب؛ أبي بن عيلّ هي الدابة إن تَُكلُِّمُهْم﴾
وستأتي املهدي،50 ظهور حني وذلك وأعداؤهم، هم يرجعون كلهم األئمة أن يرون

الرجعة. يف ملذهبهم إيضاح زيادة
املختلفة، األحاديث فيه ووضعت الشيعة، بني وخاصة وانترش باملهدي القول وزاد
عندهما، صحتها عدم عىل يدل مما املهدي، أحاديث عن شيئًا ومسلم البخاري يرو ولم
هللا رسول أن روي ما مثل من وغريهم، ماجه وابن داود وأبو الرتمذي ذكرها وإنما
رجًال فيه هللا يبعث حتى اليوم ذلك هللا لطوَّل يوم إال الدنيا من يبق لم «لو قال: ملسو هيلع هللا ىلص
هللا رسول أن ومثل أبي»، اسم أبيه واسم اسمي، اسمه يواطئ بيتي، أهل من أو مني
ملئت كما عدًال يملؤها بيتي أهل من رجًال هللا لبعث يوم إال الدهر من يبق لم «لو قال:

.٦٤٢/١ خلكان ابن 49
.٣١٦/٦ األلويس تفسري انظر 50
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البيت أهل من رجل ظهور من الزمان آخر يف «البد أنه عىل تدور وكلها إلخ. جوًرا»
ويسمى اإلسالمية املمالك عىل ويستويل املسلمون، ويتبعه العدل، ويظهر الدين، يؤيد
فيها ما وأبانوا األحاديث هذه سند فحص يف أنفسهم الحديث رجال أجهد وقد باملهدي،

رجالها».51 ضعف من
دعاة أكثر وكان املنتظر، املهدي فكرة األموي العرص جو يف انترش الجملة عىل
يلقب ولكنه املهدي، يسمى ال آخر مهديًا األموي البيت لبعض ورأينا الشيعة، من املهدي
السفياني وكان وغريها األموية، البيئات يف هذا السفياني أخبار وذاعت بالسفياني،
معاوية بن يزيد بن خالد «كان مصعب: عن األغاني يف قال املنتظر، كاملهدي املنتظر
وأراد وكربه، السفياني خرب وضع الذي هو أنه وزعموا الشعر، ويقول بالعلم يوصف
هاشم»؛ أم أمه وتزوج امللك عىل الحكم ابن مروان غلبه حني طمع فيه للناس يكون أن
وتتابعت واحد غري رواه قد السفياني فإن مصعب من وهم «وهذا األغاني: صاحب قال

إلخ52 والعامة». الخاصة رواية فيه
أهل بعض أن من ذكرها التي الفرج أبي حجة عن رغًما مصعب قول إىل أميل وأنا
تضعف التي األخبار كل يرسه كان البيت أهل فبعض السفياني؛ حديث روى البيت
وأعوانه، شيعته يزيد ابن لخالد كان أنه فالظاهر وانقسامه؛ األموي البيت شأن من
بالكيمياء اشتغل طموًحا خالد وكان الحكم، عىل الحكم بن مروان غلبة عليهم نغص
اختار ولكنه املهدي، أحاديث وضع ثم تقدم، كما نجح إذا بالذهب أصحابه ليغني
«وكان الزاهرة: النجوم يف قال سفيان». «أبي جده إىل إشارة السفياني وهو أمويًا اسًما
هو إنه وقيل بالكيمياء، مولًعا وكان والشجاعة، والعقل بالعلم موصوًفا املذكور خالد

املهدي».53 بحديث سمع ملا الزمان) آخر يف يأتي (أنه السفياني حديث وضع الذي
بالسفياني، األمويني بعض وقال باملهدي الشيعة قال ملا أنه حدث ما أظرف ومن
«فسيبايع خرج، إذا السفياني سيقابل خرج إذا املهدي بأن األحاديث الشيعة وضع
اخرجوا الناس أيها يقول: املهدي إن ثم واملقام، الركن بني بمكة يومئذ املهدي الناس
معه ومن املهدي فيخرج أمًرا، له يعصون وال فيجيبونه وعدوكم، هللا عدو قتال إىل

بعدها. وما ٢٦٠/١ خلدون ابن ذلك يف انظر 51
.٨٨/١٦ األغاني 52
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كلب» من معه ومن السفياني محمد بن عروة ملحاربة الشام إىل مكة من املسلمني من
واألمويني العباسيني دعاة بني النزاع أيام .١٣٢ سنة حوادث يف الطربي ويروي إلخ54
محمد أبو عليهم ألوف وقدمهم تجمعوا، وتدمر وحمص قنرسين أهل من جماعة أن
إليه ودعوا محمد، أبا عليهم فرأسوا سفيان، أبي ابن معاوية بن يزيد بن هللا عبد بن
أبي أتباع فيها انهزم شديدة موقعة وكانت يذكر، كان الذي السفياني «هو وقالوا:

إلخ.55 املنصور» جعفر أبي إىل برأسه وأرسل هو وقتل محمد
سفياني ولألمويني مهدي للشيعة يكون أن عليهم عز أيًضا العباسيني أن ويظهر
هذا عىل األحاديث لهم فوضعت «مهدي»، أيًضا لهم يكون أن فرأوا يشء، لهم وليس
املهاجرين من نفر يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان قال، عمر ابن عن الطرباني روى النمط؛
ونفر العباس تالحى إذ يمينه، عن والعباس يساره عن طالب أبي بن وعيلّ واألنصار،
وقال: عيلّ وبيد العباس بيد ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأخذ للعباس، األنصار فأغلظ األنصار، من
فتى هذا صلب من وسيخرج وظلًما، جوًرا األرض يمأل فتى هذا صلب من «سيخرج
قبل من يقبل فإنه التميمي بالفتى فعليكم ذلك رأيتم فإذا وعدًال، قسًطا األرض يمأل

املهدي». راية صاحب وهو املرشق،
فإن للزمن، اإلشارة عىل النص فرتك ماهًرا كان الحديث واضع أن ويظهر
انترص فلما لهم؛ صلح العباسيون انترص وإن لهم، يصلح فالحديث العلويون انترص

املرشق. من خرجت التي الرايات أصحاب ألنهم حجة اتخذوه العباسيون
املنذر، ومنا السفاح، منا أربعة: البيت أهل منا قال: عباس ابن عن الحاكم وروى
أما عباس: ابن فقال األربعة، هؤالء يل بنيِّ مجاهد: قال املهدي. ومنا املنصور، ومنا
الكثري، املال يعطي فإنه قال: أراه املنذر وأما عدوه؛ عن وعفا أنصاره قتل فربما السفاح
عىل النرص يعطي فإنه املنصور وأما حقه؛ من القليل ويمسك نفسه، يف يتعاظم وال
فإنه املهدي وأما ملسو هيلع هللا ىلص؛ هللا رسول يعطي كان مما الشطر وهو شهر، مسرية عىل عدوه
كبدها. أفالذ األرض وتلقى السباع، البهائم وتأمن جوًرا، ملئت كما عدًال األرض يمأل

والفضة». الذهب من األسطوانة أمثال قال: كبدها؟ أفالذ وما قلت: قال:

.١٥٩ ص بوالق طبعة القرطبي تذكرة مخترص 54

بمرص. طبع ١٣٨/٩ الطربي 55

871



اإلسالم ضحى

واإليهام املهدي ابنه تسمية عىل املنصور حمل إليه، وما املهدي خرب انتشار ولعل
ابنه وكان للمهدي، البيعة يريد كان املنصور أن األغاني روى املنتظر. املهدي بأنه
فتكلموا الخطباء وقامت فحرضوا، الناس بإحضار فأمر ذلك، يف عليه يعرتض جعفر
فرغ فلما إياس؛ بن مطيع وفيهم وفضائله، املهدي وصف يف فأكثرت الشعراء، وقالت
وابن محمد منا املهدي قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن فالن عن فالن حدثنا مطيع: قال ذلك من
له: فقال العباس عىل أقبل ثم جوًرا، ملئت كما عدًال يملؤها غرينا، من وأمه هللا، عبد

املنصور.56 من مخافة نعم، فقال: هذا؟ سمعت هل هللا، أنشدك
أمتي ييل حتى الدنيا تذهب ال قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن مسعود بن هللا عبد عن ورووا
بعد والتاريخ» «البدء كتابه يف البلخي قال اسمي. اسمه يواطئ بيتي أهل من رجل
واسمه املهدي لقبه جعفر أبي بن محمد املهدي أنه قوم تأول «وقد الحديث: هذا روايته

إلخ. الجور» ونفي العدل إظهار يف جهًدا يأل ولم البيت، أهل من وهو محمد،
وأخذت والعباسيني، واألمويني العلويني يف فشت املهدي عقيدة أن هذا من فنرى

خالًصا. لونًا منهم كل عند
نبعت أنها نظري ففي ودينية؛ واجتماعية سياسية أسباب لها هذه املهدي وفكرة
أيديهم من الخالفة خروج بعد وذلك باخرتاعها، البادئني هم وكانوا الشيعة، من
الذي العام، هذا وتسمية ملعاوية، األمر الحسن وتسليم عيلّ، وقتل معاوية، إىل وانتقالها

الحسني. قتل ثم الجماعة، عام ملعاوية، األمر الحسن ّسلم فيه
وخافوا أتباعهم، نفوس يف اليأس يسبب قد هذا أن الشيعة رؤساء فرأى ذلك تم
إليهم، سريجع الحكم بأن يبرشون بدأوا النظر، بعيدو منهم فكان حزبهم، يذوب أن
والعمل للتشيع الرسية الدعوة منها خطًطا، لذلك فوضعوا سيهزمون، أمية بني وأن
رئيس بقيام إال يتم ال ذلك أن رأوا ثم وإضعافها، األموية الدولة قلب عىل الخفاء يف
يتم ال ذلك أن ورأوا حًقا، الخليفة بأنه ويلقبونه ًرسا، ولو حوله الناس يلتف للشيعة
بث أمرهم إحكام من ورأوا املعصوم، وهو اإلمام فهو دينية، صبغة بصبغه إال أيًضا
النهاية، يف لهم األمر بأن ومنوهم ويثبتوا، يشجعوا حتى الناس نفوس يف واألمل الرجاء

اآلجل. الخذالن ينتظرهم فإنه العاجل النرص من أوتوا مهما األمويني وأن

.٨٥/١٢ األغاني يف بطولها القصة انظر 56
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إىل املنتظرة الحكومة يف األولني الشيعة من الواردة األخبار حولوا قوًما ولكن
املنتظر باملهدي يرمزون كانوا فاألولون العامة، أذهان إىل أقرب ذلك ألن منتظر، حاكم
حقيقة، املنتظر املهدي وجعلوا حقيقة، املتأخرون فجعلها منتظرة، شيعية حكومة إىل

الحقيقة. ثوب ليلبسوه وأخباًرا أوصاًفا وزادوه فيه القول من وأكثروا
الرجعة يف األخبار من ورد ما اإلمامية من جماعة «وتأول تفسريه: يف األلويس قال

األموات».57 وإحياء األشخاص رجوع دون والنهي واألمر الدولة رجوع عىل
األشخاص رجوع يفهمون إنما املعاني، رجوع جيًدا يفهمون ال العامة ولكن

ووصفه. بشخصه املنتظر املهدي أخبار لذلك فوضعت
عىل الرومانيون وغلبهم حكمهم، يف فشلوا ملا اليونان أن التاريخ يف كان وكما
وتتحمل العقلية، الحياة يف اللذة تتطلب رواقية فلسفة إىل العملية الفلسفة حولوا أمرهم
آالم تحمل إىل فدعوا أيديهم من األمر خرج الشيعة كذلك وثبات، صرب يف الحياة آالم
املهدي. يف وجسدوها األمل، فكرة تصوير إجادة ذلك عىل وزادوا وثبات، صرب يف الحياة
األموي يزيد بن خالد قلدهم املوضوع هذا يف األولون األساتذة هم الشيعة كان وملا
بشكل العباسيون قلدهم ثم الحكم، بن مروان بيت إىل بيته من الحكم وخرج فشل ملا
فاليأس عيل. شيعة يف ال فيهم املهدي أن وادعوا فكرته، واستغلوا باملهدي فسلموا آخر
القوم وحرب املهدي، فكرة لقيام النفيس السبب هو السفياني البيت وعند الشيعة عند

العبايس. للمهدي النفيس السبب هو سالحهم جنس من
والدعوة للدين املتحمسة الساذجة الجمهور أفكار املهرة القادة هؤالء واستغل
عن يروونها األحاديث ووضعوا الطاهرة، الطيبة الناحية هذه من فأتوهم اإلسالمية
الجمهور فصدق مختلفة، طرق من وأذاعوها أسانيدها وأحكموا ذلك، يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
ألنهم األمويون وسكت مصلحتهم، يف ألنها الشيعة رجال وسكت لبساطته، الطيب
كانت وهكذا منفعتهم، إىل حولوها ألنهم العباسيون وسكت سفيانيِّهم، يف قلدوها
عن النقاب كشف املعتزلة من أنتظر وكنت الناس. عقول بها أفسدوا شنيعة مؤامرة
أعرف ولكني الباب، هذا يف كثري يشء عىل لهم أعثر لم األسف مع أني إال الضالل، هذا
املعتزلة، بتعاليم كبريًا أثًرا تأثروا الذين الشيعة فروع من آخر فرع (وهم الزيدية أن
والرجعة املهدي ينكرون كانوا املعتزلة)، زعيم عطاء بن لواصل تتلمذ رئيسهم زيًدا ألن

.٣١٥/٦ األلويس تفسري 57
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أهل أئمة عن ورووا بذلك، املتعلقة واألخبار األحاديث كتبهم يف ردوا وقد شديًدا، إنكاًرا
عرشية. االثني األئمة روايات تعارض روايات البيت

املسلمني، حياة يف خطرية نتائج عليه ترتب وقد خرافة، حديث هذا املهدي حديث
أهمها: لك نسوق

بحوادث واإلنباء باملغيبات واإلخبار التنبؤات من غريب بجو املهدي أحيط (١)
الجفر وهناك القيامة؛ يوم إىل الزمان أخبار عن توارثوه علم البيت آل فعند الزمان.
الصادق جعفر عن مروي البيت ألهل سيقع ما علم فيه مكتوب صغري ثور جلد وهو
كعب مثل الدينية كتبهم يف رأوها أنهم اليهود مسلمة زعم أخبار وهناك زعمهم؛ يف
بأحاديث الناس عقول فامتألت وأعمارها، الدول أحداث يف منبه بن ووهب األحبار
الوقائع أخبار فيه املالحم، اسمه املسلمني كتب يف كبري باب ونشأ تقص، وقصص تروى
وبغداد البرصة يف وأخبار الرتك، قتال يف وأخبار والروم، العرب فأخبار لون، كل من
واملدينة مكة عن وأخبار املالحم، معقل وأنه الشام فضل يف جاء وما واإلسكندرية،
وأنطاكية رومية وسيفتح والقسطنطينية الديلم جبل يملك املهدي أن وأخبار وخرابهما،
وجعلت إلخ. أحداث58 من فيه يجري وما األندلس فتح عن وأخبار الذهب، وكنيسة
إىل وبعضها وسلم، عليه هللا صىل النبي إىل نسبوه بعضها أحاديث كلها األشياء هذه
ذلك لكل وكان وهكذا. منبه، بن ووهب األحبار كعب إىل وبعضها البيت، أهل أئمة
الثورات ذلك أثر من كان كما لألوهام، وخضوعهم الناس عقول تضليل يف سيئ أثر
املهدي أنه يزعم كلهم دعاة أو داع يخرج عرص كل ففي املسلمني، تاريخ يف املتتالية
الفاطمية. الدولة رأس املهدي من كان كالذي الناس، من طائفة حوله ويلتف املنتظر،
به عهدنا آخر وكان مهدي، خروج غري من عرص يمر يكاد فال املغرب تاريخ وتقرأ
املولود محمد عيلّ مريزا إليها دعا التي فارس يف البابية فرقة وظهور السودان، مهدي
أنه — والعرشين الخامسة بلغ ملا — ادعى وقد الحسني، نسل من وهو ١٢٣٥هـ، سنة
يف خرجوا من عدد أحصينا ولو املنتظر». املهدي «نائب عندهم الباب ومعنى — الباب
تشتيت من سببوا وما ثورات، من به قاموا ما ورشحنا املهدية، وادعوا اإلسالم تاريخ
مستقل. كتاب يكفنا ولم القول، بنا لطال قوتها، وضياع وانقسامها اإلسالمية للدولة

بعدها. وما ١٥٢ ص القرطبي تذكرة مخترص يف كله ذلك انظر 58
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تتفق ال نظرية وهي «املهدية»، نظرية هي خرافية، نظرية جرَّاء من كله وهذا
ومعارفهم عقلهم يف الناس تقدم ولعل الصحيح. والعقل تتفق وال خلقه، يف هللا وسنة
هذه من الباقية البقية عىل يقيض يكون، أن ينبغي وما ونظامه الحكم يف وتقدمهم
الحكم إيجاد يف وعقولهم بأيديهم ويعملوا العدل، ينشدوا أن إىل الناس ويحّول الخرافة،
يف ال الواقع يف العدل يطلقوا أن لهم فخري املنتظر؛ املهدي محل ذلك ويُحلُّوا الصالح،

األوهام. دنيا ال والعقل الحس دنيا يف تحقيقه عىل يعملوا وأن الخيال،
بالتشيع اتصلت الصوفية أن ذلك املنتظر؛ املهدي فكرة من تولَّد آخر ويشء (٢)
وسمته جديدة صياغة وصاغتها املهدي، فكرة عنه أخذت فيما وأخذت وثيًقا، اتصاًال
الروحية اململكة هذه رأس وعىل األشباح، نمط عىل األرواح من مملكة وكونت «ُقطبا»،
كل يف األمر «يدبر الذي هو والقطب التشيع؛ يف املهدي أو اإلمام نظري وهو القطب،
ابن قال النجباء، القطب وييل األرض»؛ عىل لوقعت ولواله السماء، عماد وهو عرص،
ينقصون، وال يزيدون ال زمان، كل يف نقيبًا عرش اثنا «وهم امللكية: الفتوحات يف عربي
تعاىل هللا أودع وبما برج كل بخاصية عالم نقيب كل عرش، االثني الفلك بروج عدد عىل
النقباء هؤالء بأيدي جعل قد تعاىل هللا أن وأعلم … والتأثريات األرسار من مقامه يف
وخداعها، مكرها ومعرفة وغوائلها، النفوس خبايا استخراج ولهم املنزلة، الرشائع علوم
إذا بحيث العلم من وهم نفسه، من يعرفه ال ما منه يعرفون عندهم، مكشوف وإبليس
باآلثار العلماء مثل شقي أو سعيد وطأة أنها علم األرض يف شخص وطأة أحدهم رأى

إلخ». والقيافة

النساك من كثري ألسنة عىل الدائرة األسماء «وأما فتاويه: بعض يف تيمية ابن وقال
األربعني، واألبدال السبعة واألقطاب األربعة، واألوتاد بمكة، الذي الغوث مثل والعامة،
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن مأثورة هي وال هللا، كتاب يف موجودة ليست فهي الثالثمائة، والنجباء
شامي حديث فيهم روي فقد األبدال؛ لفظ إال محتمل، ضعيف وال صحيح بإسناد ال
(يعني فيهم إن قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل مرفوًعا وجهه هللا كرم عيلّ عن اإلسناد منقطع
توجد وال رجًال. مكانه تعاىل هللا أبدل رجل مات كلما رجًال، أربعني األبدال، الشام) أهل

السلف». كالم يف أيًضا
فكرة فيها اتخذوا الظاهرية، اململكة وراء باطنية مملكة الصوفية كون وهكذا
أوهام وراء وجرى الخيال يف سبح وكلها نظامها، وكملوا ألفاظها، وغريوا املهدي،
وأعمالهم، عقائدهم الناس عىل أفسد شعر هو بل لذيذًا، شعًرا ليس ولكنه شعر، كلها
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الحكم بإصالح املطالبة عن بهم وقعد الحياة، شئون يف الترصف يف املنطق عن وأبعدهم
الفساد. أودية يف يهيمون والحكام الخيال، أودية يف يهيمون فكانوا العدل؛ وتحقيق

تسوء. األمة وحالة يحلم، والشعب يفسد، فالحاكم ذلك؛ عىل تواضعوا وكأنهم
بها يعتقد اإلمامية من فكثري بالرجعة؛ القول املهدي بعقيدة ويتصل الرجعة:
بكر كأبي وخصومهم األئمة، وباقي والحسني والحسن وعليًا ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ويرون
اعتدى من ويعذب املهدي، ظهور بعد الدنيا إىل يرجعون ويزيد ومعاوية وعثمان وعمر
قال القيامة؛ يوم يحيون ثم جميًعا، يموتون ثم قتلهم، أو حقوقهم وغصبهم األئمة عىل

املهدي. زمن يف شجرة عىل يصلبان وعمر بكر أبا إن املرتىض: الرشيف
املهدي. عقيدة من الغرابة يف أعرق عقيدة وهي

تُقي َوتََقيَتُه واتَقيْتُه اليشء يُْت توقَّ تقول َى، واتقَّ لتََوقي مصدر اسم هو التقية:
اْلُمْؤِمِننَي ُدوِن ِمن أَْولِيَاءَ اْلَكاِفِريَن اْلُمْؤِمنُوَن يَتَِّخِذ ﴿الَ القرآن: ويف حذرته؛ أي وتَقيًَّة
أَن ﴿إِالَّ قراءة: ويف تَُقاًة﴾؛ ِمنُْهْم تَتَُّقوا أَن إِالَّ ءٍ َيشْ ِيف ِهللا ِمَن َفَليَْس ذَِلَك يَْفَعْل َوَمن
عدوه مخافة ماله أو نفسه أو ِعرضه عىل املرء يحافظ أن ومعناها تَُقاًة﴾؛ ِمنُْهْم تَتَُّقوا
عند وهي الحقيقة؛ هو ليس بما وتظاهر وكتمان، مداراة فهي يضمر؛ ما غري فيظهر
وضع الخليفة عىل والثورة الخروج إمام أراد فإذا شئونهم، يف ي ِّ الرسِّ النظام الشيعة
الخطط تتم حتى الطاعة، وأظهروا فتكتَّموه، بذلك أصحابه وأعلم وتدابري، نظاًما لذلك
له وأظهروا وحاروه داروه سنِّي أو كافر من رضًرا أحسوا وإذا تقية، فهذه املرسومة،

وهكذا. تقية، أيًضا فهذه املوافقة،
يف أساسيًا مبدأ وعدوه به تواصوا لتعاليمهم مكمل جزء الشيعة عند والتقية
تاريخهم، عليه وانبنى أئمتهم، عن الكثري اليشء فيه ورووا دينهم، من وركنًا حياتهم،
الخفاء، يف نفسه إىل يدعو متسرت أو مختف إمام أساسها كلها التاريخية فاألحداث
بالكتمان، ويطالبونهم أنصارهم، من له البيعة فيتخذون األمصار، يف دعاته ويبث
الظاهرين الوالة من منهم املطلوبة أعمالهم يعملوا بأن ويلزمونهم بالطاعة، والتظاهر
املالئم، الوقت ويحني الثورة تنضج أن إىل شبهة، حولهم تحوم ال حتى وجه أتم عىل

الدولة. وجه يف السالح ويحملوا الخروج فيعلنوا
«تسعة قال: أنه هللا عبد أبي عن فروى كثرية، أخباًرا التقية يف الكليني روى وقد
واملسح النبيذ يف إال يشء كل يف والتقية له، تقية ال ملن دين وال التقية يف الدين أعشار
بما قال: َصَربُوا﴾. ِبَما رَّتنَْيِ مَّ أَْجَرُهم يُْؤتَْوَن ﴿أَُولِئَك تعاىل: قوله يف وقال الخفني». عىل
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ليشهدون كانوا إن الكهف، أصحاب تقية أحد تقية بلغت وما — التقية عىل صربوا
مرتني. أجرهم هللا فأعطاهم الزنانري، ويشدون األعياد

ديني من التقية جعفر: أبو قال فقال: للوالة، القيام عن الحسن أبو سئل وقد
أُِخذاَ، الكوفة أهل من رجلني عن جعفر أبو وسئل له، تقية ال ملن إيمان وال آبائي، ودين
فخىل اآلخر، وأبى منهما، واحد فربئ السالم، عليه عيلّ املؤمنني أمري من أبرآ لهما فقيل
لم الذي وأما دينه، يف فقيه فرجل برئ الذي أما فقال: اآلخر. وقتل برئ الذي سبيل
أوصنا، جعفر: ألبي فقالوا العراق، إىل السري جماعة وأراد الجنة. إىل تعجل فرجل يربأ
رسنا، تبثوا وال فقريكم، عىل غنيكم وليَُعْد ضعيفكم شديدكم «ليقوِّ جعفر: أبو فقال
علينا هتك فمن بامليثاق، مقنّع مستور أمرنا إن هللا: عبد أبو وقال أمرنا». تذيعوا وال

هللا.59 أذله
يوافقهم أن السنة أهل مع اجتمع ملن يحسن إنه الشيعة: من كثري قال هذا وعىل
صىل من البيت: أهل أئمة بعض عن ورووا به؛ يدينون ما وسائر وصيامهم صالتهم يف
خالف. عندهم الصالة هذه قضاء وجوب ويف نبي؛ وراء صىل فكأنما تقية سني وراء
أبي عىل عيلّ فسكوت تقية، فعلوها أنهم عىل األئمة أعمال من كثريًا فرسوا وقد
التقية كانت كما إلخ. تقية كان ملعاوية الحسن ومصالحة تقية، كان وعثمان وعمر بكر
كل يفهمه ظاهًرا للكالم وجعلهم خفية، معاني الكالم تحميل يف سببًا الشيعة عند
وفرس ونحوهما، والكناية الرمز إىل كالمهم يف وقصدهم الخاصة، يفهمه وباطنًا الناس،
واألئمة، لعيلّ رمًزا اآليات من كثريًا فجعلوا النحو، هذا عىل القرآن آيات بعض بعضهم
تَْفَعْل لَّْم َوإِن رَّبَِّك ِمن إَِليَْك أُنِْزَل َما بَلِّْغ الرَُّسوُل ﴿يَاأَيَُّها تعاىل: قوله يف بعضهم فقال
العلوم هذه وراء إن وقالوا: عيلّ؛ خالفة إليك أنزل بما املراد إن ِرَساَلتَُه﴾، بَلَّْغَت َفَما

بقوله: العابدين زين عيلّ إليها أشار خفية أرساًرا

ف��يَ��ْف��تَ��ت��ن��ا ج��ه��ٍل ذُو اْل��َح��قَّ ي��َرى َك��يْ��الَ ج��واه��َره ع��ِل��م��ي م��ن ألك��ت��ُم إن��ي
ال��َح��س��نَ��ا ق��ب��ل��ه وأوص��ى ال��ح��س��ي��ن إل��ى َح��َس��ن أب��و ه��ذا ف��ي َم ت��ق��دَّ وق��د
ال��وث��ن��ا ي��ع��ب��د م��م��ن أن��ت ل��ي ل��ق��ي��ل ب��ه أب��وح ل��و ع��ل��م ج��وه��ر ف��رّب

بعدها. وما ٤٠٠ ص الكايف يف الكليني انظر 59
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ح��س��ن��ا ي��أت��ون م��ا أق��ب��ح ي��رون دم��ي م��س��ل��م��ون رج��ال س��ت��ح��ل وال

الباطن، علم الظاهر علم وراء إن فقالوا: الصوفية، بعض النمط هذا عىل وجري
طريق من يفهم إنما املنطقية، الرباهني من وال للكلمات اللغوي الوضع من يفهم ال وهو

إلخ. واملكاشفة اإللهام
بحال التقية تجوز ال فقالوا: الخوارج، بالتقية القول يف الشيعة عكس عىل وكان

لألخطار. والعرض واملال النفس عرضت ولو األحوال، من
فالخارجي التقية، يف قولهم مظاهر من مظهر السياسية والخوارج الشيعة وحياة
قليل، نفر يف كان ولو ويحاربه وحده، كان ولو رصاحة يف اإلمام عىل الخروج يعلن
ويتسرت ويجاري، يداري والشيعي يماري؛ وال يداري وال العدد، من عدوه بلغ مهما

فيظهر. أمكنته الفرصة أن يظن حتى ويتكتم

اعتقادهم إىل إليها، وما والعصمة اإليمان من جزء وأنها باإلمامة، االعتقاد الشيعة أدى
األجيال يف عيلّ بعد األئمة تبع ومن ووااله، نارصه ومن عيلّ هم حًقا املؤمنني أن
والعباسيني واألمويني تابعهم، ومن وعثمان وعمر بكر أبي من عداهم من أما املتعاقبة؛
الوصف يف بينهم فيما الشيعة اختلف وإن مقرصون، نظرهم يف فهم شايعهم، ومن

بالكفر. عليهم الحكم درجة إىل فيهم غال من فمنهم به، يصفونهم الذي
عذاب ولهم يزكيهم وال القيامة يوم هللا يكلمهم ال «ثالثة الصادق: عن فريوون
بكر أبا أن زعم ومن هللا، عند من إماًما جحد ومن له، ليست إمامة ادعى من أليم:

اإلسالم». يف نصيب لهما وعمر
حتى ذلك يف وبالغوا وغريهم، وحفصة وعائشة وعمر بكر أبي لعن من وأكثروا

وأمثالهم.60 هؤالء لعن يف مأثورة أدعية ولهم هللا؛ إىل قربة لعنهم جعلوا
الفضيلة مقياس اتخاذهم إليه أدى النظر يف ضيق — شك غري من — وهذا
الفاضل، وهو املؤمن فهو بذلك آمن فمن عيلّ، بإمامة اإليمان والكفر واإليمان والرذيلة
املّعذب وهو الرشير، وهو الكافر فهو بإمامته كفر ومن الثواب، يستحق الذي وهو
باهلل آمن فمن عليه، يزيد بل باهلل، اإليمان يساوي عيلّ بإمامة اإليمان فكأن بالنار؛

.٣٩١/٣ الكايف انظر 60
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استحقاق جحد أنه ذلك عىل زاد فإذا إيمانه، ينفعه لم عيلّ بإمامة إيمان غري من وحده
كفر. بعده ما الذي الكفر هو فهذا لإلمامة عيلّ

يقيس أو األمتار، بدل بالقدح الحجرة يقيس كمن الغرابة، منتهى يف مقياس وهذا
هللا، توحيد بشيئني: املرء تقوم اإلسالم روح أن نعلم فنحن القدح؛ بدل باملرت املكيل
وحده وبهذا الناس، تنفع التي الصالحة األعمال ثم محمد، رسوله برسالة وإيمان
به يوزن كما وعائشة وعمر بكر أبو يوزن وحده وبهذا اإلسالم، نظر يف املرء يقدر
هو آخر مقياس ووضع املقياس، هذا فإلغاء إنسان؛ كل به يوزن وكما نفسه، عيلّ
ولو املجرد. العقل نظر يف حتى العقل يف وضعف اإلسالم بروح جهل بعيلّ، اإليمان
عقائد من عقيدة عيلّ بإمامة اإليمان وأن وباألعمال، باهلل اإليمان هو املقياس إن قالوا
كفًرا يستوجب ال عيلّ إمامة إنكار ولكن مندوحة لقولهم ولكان الحق، لقاربوا الخري
فضل، ولكٍل عيلّ، فضل من أكرب اإلسالم عىل وعمر بكر أبي وفضل لعنة، يستوجب وال

الذهن. يف وضيق الرأي، يف سخف اللعنة يستوجبا حتى لهما بالنسبة هذا فجحد
إىل الصحابة بهؤالء يصل فلم الحكم يف تلطف من الشيعة بني من نرى أنا عىل

اللعن. استحقاق وإىل الكفر درجة
يليهم، ومن الصحابة أعمال ينقدوا أن عىل العقيدة هذه جرأتهم حال كل وعىل
عهد من وخاصة — السنة فأهل فيهم؛ معتدًال يعد من أقوال من بعًضا هنا أنقل وأنا
بسوء، الصحابة من ألحد يتعرض أن يصلح ال أنه يرون — األشعري الحسن أبي
«خري ومثل: اهتديتم»، اقتديتم بأيهم كالنجوم «أصحابي مثل: ذلك يف أحاديث ويروون
عنده ذكر أنه البرصي الحسن عن وروي يليه». الذي ثم يليه الذي ثم قرني القرون
إن وقالوا: ألسنتنا، بها نلطخ فال أسيافنا منها هللا طهر دماء تلك فقال: وصفني، الجمل
طلحة ويف عمته، ابن الزبري ويف زوجته، عائشة يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يحفظ أن املروءة من
نربأ أو املسلمني من أحًدا نلعن أن علينا وأوجب ألزمنا الذي ما ثم بيده. وقاه الذي
أم كانت إذ ملعاوية، صهًرا هللا رسول كان قد ثم … والرباءة؟ اللعنة يف ثواب وأي منه؛
قالوا. ما آخر إىل أخيها، يف املؤمنني أم وهي حبيبة أم تحفظ أن فاألدب زوجه، حبيبة
أوليائه، ووالية أعدائه عداوة فرض هللا إن وقالوا: القول، هذا عن الشيعة يرض لم
َوَرُسوَلُه هللاَ َحادَّ َمْن يَُوادُّوَن اآلَِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ يُْؤِمنُوَن َقْوًما تَِجُد ﴿الَ تعاىل: هللا يقول
بقوله: العاصني هللا لعن وقد َعِشريَتَُهْم﴾. أَْو إِْخوانَُهْم أَْو أَبْنَاءَُهْم أَْو آبَاءَُهْم َكانُوا َوَلْو
موقفكم، يف تعدلوا لم وأنتم َداُوَد﴾، ِلساِن َعَىل إِْرساِئيَل بَنِي ِمن َكَفُروا الَِّذيَن ﴿لُِعَن
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فإنكم ابنه، محمد يف بكر أبا تحفظوا ولم فيه، وخضتم عثمان أمر يف دخلتم فأنتم
أخيها يف املؤمنني أم عائشة حفظتم وال عثمان، فتنة يف الشرتاكه وفسقتموه لعنتموه
ومعاوية والحسني والحسن عيلّ أمر يف أنفسنا وندخل نخوض أن ومنعتمونا محمد،
السنة، من عثمان ظالم لعن صار وكيف وحقهما. حقه عىل املتغلب ولهما، له الظالم
أمرها وحفظتم عائشة أمر يف تحدثتم وكيف تكلًفا؛ والحسني والحسن عيلّ ظالم ولعن
وما فاطمة أمر يف الحديث من ومنعتمونا الجمل، يوم خروجها يف الحديث من ومنعتم
فاطمة بيت وكشف الكبائر، أكرب من لعائشة التعرض صار وكيف أبيها؛ بعد لها جرى
كان أنفسهم والصحابة اإليمان؟ من بالحريق، وتهديدها منزلها، يف عليها والدخول
وكان نعثال؛ هللا لعن نَْعثَال اقتلوا عثمان: يف تقول فعائشة لبعض، بعضهم يتعرض
الحسن وابنيه طالب أبي بن عيلّ معاوية لعن وقد عثمان؛ يلعن مسعود ابن هللا عبد
الشام إىل املدينة من وأخرجاه منه، وبرئا عبادة بن سعد وعمر بكر أبو ولعن والحسني؛
قصدوا حتى عيلّ عن يمسكوا أن يروا لم معهم كان ومن وعائشة والزبري طلحة وهذا …
عيلّ لعنهما وقد العاص، ابن وعمرو معاوية فعل وكذلك وجهه، يف السيوف وحملوا له،
ذلك أمثال من كثري إىل الزبدة، إىل ذر أبا نفى قد عثمان وهذا األشعري. موىس أبا ولعن
كله وهذا — نفسها حال من ذلك لعلمت تذكرونها التي باملنزلة الصحابة كانت ولو —
إذا األحاديث ويوضع بلسانه ينرصهم من لهم كان فقد لألمويني، املتعصبني وضع من
عىل يدل ومما قرني»، القرون «خري حديث: القبيل هذا ومن بالسيف؛ نرصهم عن عجز
قتل الذي القرن فهو الدنيا، قرون رش سنة بخمسني بعده جاء الذي القرن أن بطالنه
الخمور، الخلفاء ورشبت الكعبة، ونقضت مكة، وحورصت باملدينة، وأوقع الحسني فيه

قالوا.61 ما آخر إىل يزيد، بن وللوليد معاوية بن ليزيد جرى كما الفجور، وارتكبوا
عىل عابوه الذي املوقف نفس وقفوا الشيعة ولكن الحق، بعض األقوال هذه ويف
من عىل هم فتحاملوا وأتباعهم البيت آل عىل بتحاملهم السنة أهل رموا فقد السنة، أهل
إذا الصحابة فجرحوا العادل، القايض موقف جميًعا الصحابة من يقفوا ولم عداهم،
البرش فوق األئمة ورفعوا الشيعة، من يشء كل عن وأغضبوا الشيعة، من يكونوا لم
مبدأ وضعوا وقد — يقيض املنطق وكان لهم؛ العصمة ادعوا ألنهم األنبياء، فوق بل

وما ٤٥٤/٤ البالغة نهج يف الحديد أبي ابن بطوله حكاه النقيب، جعفر أبي أقوال من مخترص هذا 61

بعدها.
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حسابًا ويحاسبوهم واحد، ميزان يف كلهم الصحابة يضعوا أن — الصحابة أعمال نقد
واحًدا نظًرا جميعهم إىل فنظروا الباب، هذا يف منهم أعدل كانوا املعتزلة ولعل واحًدا.

الحساب. يف بعضهم أخطأ وإن
ممن إال الحديث يأخذون ال أنهم يروا أن إىل ذكرنا الذي النظر هذا أداهم
ممن إال تاريخ برواية يثقون وال شيعيًا، كان ممن إال علًما يأخذون وال شيعيًا، كان
تاريخهم ورواية فقههم، وأصول وفقههم، أحاديثهم، كتب كانت ولذلك شيعيًا؛ كان

املتشيعني. يف كلها محصورة
فإن وحدهم؛ املسلمون هم كأنهم حتى خاصة، دائرة يف أنفسهم حرصوا بهذا

التقية. وظاهرهم ألنفسهم، فباطنهم السنيني وسط عاشوا
كثري يرض فلم الشيعة، موقف نفس وقفوا السنة» «أهل من كثريًا أن الحق ويف
خالفات يعدوا أن الفقهاء من كثري يرض ولم الشيعة أحاديث يرووا أن املحدثني من

الفقهاء. اختالفات بني الشيعة
مهما وكذبه الراوي صدق والرد األخذ يف عمادهم يكون أن الفريقني أوىل وكان

الديني. مذهبه كان
يكرهوا فلم اإلنصاف؛ إىل وأدنى العدل إىل أقرب السنيني نظر فكان هذا ومع
واعرتفوا عليه، وأثنوا وعظموه، مجدوه بل وعائشة، وعمر بكر ألبي الشيعة كره عليًا
عيل؛ حديث من عندهم صح ما ورووا يفضالنه، وعمر بكر أبا أن رأوا وإن بفضائله،
رجال فإن وتعذيبًا، وقتًال نفيًا وشيعته عيلّ إىل أساءوا قد السياسة رجال كان ولنئ
والعلم الدين لرجال الشيعة معاملة من الشيعة معاملة يف أعدل كانوا والدين العلم
أنهم فهو والتابعني، الصحابة نحو موقفهم إزاء يشء السنيني عىل أخذ وإن السنيني،
منهم أحد عمل ورصاحة جرأة يف ينقدوا أن يشاءوا فلم جميًعا، تمجيدهم يف بالغوا
صنيعهم بني وشتان بكر، أبا أم عليًا كان وسواء شيعي، غري أم شيعيًا كان سواء
مع خالف يف دخل من وخاصة شيعيًا، يكن لم من لكل واللعن السب يف الشيعة وصنيع
ينقدون الصادق الرصيح املؤرخ موقف منهم لوقفوا جميًعا أنصفوا ولو وشيعته. عيلّ
كان، جهة أي من الخري عمل ويمجدون ومذهبه، فرقته إىل نظر غري من العامل عمل

الواسع؟! والعقل الرحب بالصدر لنا من ولكن

الكتاب عىل اعتماده من السني الفقه منحى يشبه الشيعي الفقه ومنحى الشيعة: فقه
أشياء: منشئه فأهم والفروع، األصول يف خالف هناك كان وإن والسنة،
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وعقائدها، الشيعة تعاليم يخالف السنيني عند وفروع أصول من كان ما أن (األول):
مع تتمىش وفروع أصول محل ويحل باتًا، رفًضا يرفض قبل، من بها أملمنا التي

الشيعية. العقائد
من إمام عن إال رأيًا أو حديثًا يأخذوا أن من أنفسهم منعوا وقد — أنهم (الثاني):
الكتاب عىل أحكامهم يبنوا أن اضطروا — شيعي وراٍو شيعي وعالم الشيعة أئمة
غريهم، عن روي ما يرفضوا وأن فقط، الشيعية بالرواية واألحاديث الشيعي بالتفسري
بعض يف السني للترشيع ومخالفة جهة، من الترشيع يف ضيًقا حتًما يستتبع وهذا

أخرى. جهة من املسائل
يسلم هذا ألن الترشيع، أصول من كأصل العام اإلجماع أنكروا الشيعة أن (الثالث):
وإنما بالرأي، يؤخذ ال والدين رأي، ألنه القياس وأنكروا الشيعة، غري بأقوال األخذ إىل
أن األئمة بعصمة قولهم استلزم وقد املعصومني، األئمة وعن ورسوله هللا عن يؤخذ

خالًفا. تحتمل ال الشارع قبل من كنصوص أقوالهم يأخذوا
السنية: الشيعة فيها خالف التي املشهورة املسائل من أمثلة ذلك عىل ولنسق

يتزوج أن امرأة مع الرجل يتعاقد أن وهي املتعة، نكاح وأشهره ذلك أهم فمن -١
أسبوع ملدة جنيهات بخمسة تزوجتك لها يقول كأن مسمى، أجل إىل معني بأجر بها
الرجل من متعة زواج الزوجة ترث فال فيه، توارث ال الشيعة عند املتعة ونكاح فتقبل.
إعالن، غري ومن شهود غري من تصح بل شهود املتعة لصحة يشرتط وال منها؛ يرث وال
حيضتان وعدتها املحدودة، املدة بانتهاء العقد ينتهي بل الطالق، إىل فيها حاجة وال
بهن، املتمتع النساء لعدد حد وال تحيض، ال ملن يوًما وأربعون وخمسة تحيض، ملن
بما يستمتع أن له بل أربع، عىل قرصهن من دائم بزواج الزوجات شأن شأنهن فليس

عدد. من شاء
يطول مختلفة مذاهب العلماء فيها ذهب مختلفة نصوص املتعة يف وردت وقد

إجمال: يف بعضها ولنورد رشحها،
ِمنُْهنَّ ِبِه اْستَْمتَْعتُْم ﴿َفَما مدنية: وهي النساء سورة يف القرآن يف ورد — فأوًال
ودليلهم املتعة، نكاح حلِّ يف وردت اآلية أن إىل قوم فذهب َفِريَضًة﴾، أُُجوَرُهنَّ َفآتُوُهنَّ

هذا: عىل

بمعنى واملتعة واالستمتاع النكاح، لفظ دون االستمتاع بلفظ ذلك يف عرب أنه (١)
واحد.
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عىل إيجار واملتعة إيجار، عقد العقد أن إىل إشارة هذا ويف األجر، بإيتاء أمر أنه (٢)
البضع. منفعة

فأما واملتعة، اإلجارة عقد يف يكون وذلك االستمتاع، بعد األجر بإيتاء أمر أنه (٣)
من يمكن ثم أوًال باملهر الزوج ويطالب العقد، بنفس النكاح يف يجب فإنما املهر

املتعة. عقد جواز عىل اآلية فدلت االستمتاع،

املتعة، نكاح يف ال املعروف النكاح يف واردة اآلية إن وقالوا: آخرون، ذلك عىل رّد وقد
وأباح زواجهن، يحرم ممن أجناًسا اآليات أول ذكر فقد النكاح، يف كلها اآلية سياق ألن
النكاح بعقد االستمتاع إىل ﴾ ِمنُْهنَّ ِبِه اْستَْمتَْعتُْم ﴿َفَما قوله: فيرصف ذلك، وراء ما
تعاىل: قال أجًرا، املهر تسمية القرآن يف ورد فقد أجًرا الواجب تسمية وأما املعروف؛
النَِّبيُّ ﴿يَاأَيَُّها تعاىل: وقال مهورهن، أي ﴾ أُُجوَرُهنَّ َوآتُوُهنَّ أَْهِلِهنَّ ِبِإذِْن ﴿َفانِكُحوُهنَّ
االستمتاع بعد األجر بإيتاء أمر أنه وأما ﴾ أُُجوَرُهنَّ آتَيَْت الالَِّتي أَْزواَجَك َلَك أَْحَلْلنَا َّا إِن
قال: تعاىل كأنه وتأخريًا تقديًما اآلية يف إن فقالوا — النكاح يف الشأن ذلك وليس —
تعاىل: كقوله االستمتاع أردتم إذا أي ﴾ ِمنُهنَّ ِبِه استَْمتَْعتُْم إذَا أُُجوَرُهنَّ ﴿فآتُوُهنَّ
واستدل تطليقهن. أردتم إذا أي .﴾ ِتِهنَّ ِلِعدَّ َفَطلُِّقوُهنَّ النَِّساءَ َطلَّْقتُُم إِذَا النَِّبيُّ ﴿يَاأَيَُّها
أَْزَواِجِهْم َعَىل إِالَّ َحاِفُظوَن ِلُفُروِجِهْم ُهْم ﴿َوالَِّذيَن تعاىل: بقوله للمتعة املحرمون هؤالء
اليمني، وملك النكاح عقد شيئني: بأحد إال الجماع حرم فقد أَيَْمانُُهْم﴾ َمَلَكْت َما أَْو
بغري ترتفع أنها بنكاح ليست أنها عىل والدليل يمني، بملك وال بنكاح ليست واملتعة

بينهما. فيها التوارث يجري وال طالق،
روي فقد بعضها: نسوق املتعة يف الداللة مختلفة كثرية أحاديث وردت — وثانيًا
نَختِيص؟ أال فقلنا: نساء معنا ليس ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع نغزو كنا قال: مسعود ابن عن
مسعود ابن قرأ ثم أجل؛ إىل بالثوب املرأة ننكح أن بعد لنا رخص ثم ذلك، عن فنهانا
سألت قال: جمرة أبي وعن َلُكْم﴾ هللاُ أََحلَّ َما َطيِّبَاِت تَُحرُِّموا الَ آَمنُوا الَِّذيَن ﴿يَاأَيَُّها
ويف الشديد، الحال يف ذلك إنما له: موىل له فقال فرخص، النساء متعة عن عباس ابن

البخاري. رواه نعم. عباس: ابن فقال نحوه؟ أو قلة النساء
كان اإلسالم، أول يف املتعة كانت «إنما قال: عباس ابن عن كعب بن محمد وعن
له فتحفظ يقيم، أنه يرى ما بقدر املرأة فيتزوج معرفة، بها له ليس البلدة يقدم الرجل
أَيَْمانُُهْم﴾ َمَلَكْت َما أَْو أَْزَواِجِهم َعَىل ﴿إِالَّ اآلية هذه نزلت حتى شأنه، له وتصلح متاعه،

الرتمذي. رواه حرام». سواهما فرج فكل عباس: ابن قال
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زمن األهلية الحمر لحوم وعن املتعة نكاح عن نهى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عيلّ وعن
خيرب. يوم النساء متعة عن نهى رواية ويف خيرب،

أوطاس عام النساء متعة يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لنا رخص قال: األكوع بن سلمة وعن
عنها. نهى ثم أيام ثالثة

عرش، خمسة بها فأقمنا قال: مكة، فتح ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع غزا أنه الجهني سرية وعن
مع كان أنه رواية ويف حرمها. حتى أخرج فلم النساء، متعة يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لنا فأذن
قد هللا وإن النساء، من االستمتاع يف لكم أذنت كنت إني الناس يأيها فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي
مما تأخذوا وال سبيله، فليخل يشء منهن عنده كان فمن القيامة، يوم إىل ذلك حرم
نهى وسلم عليه هللا صىل هللا رسول أن راوية ويف ومسلم. أحمد رواه شيئًا. آتيتموهن

داود. وأبو أحمد رواه املتعة. نكاح عن الوداع حجة يف
املتعة. يف وردت التي األحاديث من طرف هذا

وعند األوقات بعض يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أجازه املتعة نكاح أن هذا كل من فالظاهر
واشتد نساء، غري من غزوة يف كانوا أنهم من مسعود ابن ذكره الذي كالسبب الحاجة؛
يوم آخرها مختلفة غزوات يف التحليل روي وقد الخصاء. يف استفتوا حتى األمر بهم

حرمت. ثم مكة، فتح
ذلك، عىل واستمرَّ يّحلها كان أنه فمنها عباس، ابن عن مختلفة روايات وُرويت
سارت قد عباس: البن قال ُجبري بن سعيد أن ذلك يف ويروون رأيه. عن عدل أنه ومنها

قالوا: قال: قالوا؟ وما قال: الشعراء؛ فيها وقالت الركبان، بفتياك

ع��ب��اس اب��ن َف��تْ��َوى ف��ي ل��ك ه��ل ص��اح ي��ا َم��ْح��بَ��س��ه: ط��ال ل��م��ا ل��ل��ش��ي��خ ق��ل��ُت ق��د
ال��ن��اس؟ َم��ْص��َدر ح��ت��ى َم��ث��َواَك ت��ك��ون آِن��س��ة األط��راف َرْخ��َص��ة ت��رى وه��ل

إال تحل ال كامليتة إال هي وما أْفتيُت، بهذا ما هللا! سبحان عباس: ابن فقال
للمضطر.

الصحابة. وبعض وعيلّ مسعود ابن عن مختلفة روايات ُرويت كذلك
شديًدا، أخذًا بتحريمها الناس وأخذ خالفته، يف تحريمها الخطاب بن عمر أكد وقد
الخالف انقطع ثم رجمته» إال أجل إىل امرأة نكح برجل أوتي «ال قال: أنه عنه وروي
حكي فقد الشيعة؛ فقهاء عدا ما تحريمها، عىل األمصار وفقهاء األربعة األئمة بإجماع

سنهم. عىل بعدهم من فجرى حّلها؛ والصادق والباقر عيلّ عن
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فالتاجر ونحوها؛ األسفار يف تستعمله ما وأكثر املتعة، تستعمل اآلن إىل والشيعة
متعة. زواج يتزوج قد أياًما بلد يف أقام إذا — فارس يف — مثًال

— يقول الصادق فكان قربة، ويراها لها يتعصب الشيعة من األئمة بعض وكان
متعتنا». يستحلَّ لم َمن منا «ليس :— رووا كما

نزلت نبيه، وسنّة كتابه يف هللا أحّلها فقال: املتعة، عن سئل الباقر أن الكايف وروى
القيامة؛ يوم إىل حالل فهي ﴾ أُُجوَرُهنَّ َفآتُوُهنَّ ِمنُْهنَّ ِبِه اْستَْمتَْعتُْم ﴿َفَما القرآن: يف
فقيل: فعل؛ كان وإن فقال: عمر؟ حرمها وقد هذا يقول مثلك جعفر، أبا يا له: فقيل
عىل وأنا صاحبك، قول عىل أنت الباقر: فقال عمر، حرمه شيئًا تحل أن باهلل نعيذك إنا
عبد فأقبل صاحبك؛ قال ما والباطل النبي، قال ما القول أن أُُالِعنك هلُمَّ هللا، رسول قول
فأعرض ذلك؟ يفعلن عمك وبنات وأخواتك وبناتك نساءك أن أيرسك وقال: الليثي هللا

عمه. وبنات نساءه ذكر حني الباقر
عنها، عمر نهي باملتعة التمسك عىل الشيعة حملت التي األسباب من كان ربما بل

وآرائه. وألعماله له شديدة كراهية من نفوسهم يف ملا

الزنا؛ عن كثريًا يفرتق نجده لم النكاح، من النوع هذا يف العقل حكمنها فإن وبعد،
أصاب وقد شقي»، إال زنى ما املتعة عن نهى عمر أن «لوال قال: أنه عيلّ عن روي
باب من املتعة عّد إن ثم وزنا. متعة بني فرق كبري ال أن بإدراكه الصواب وجه عمر
ال التي اإلباحة لعيشة تسهيل وفيه السليم، الذوق يمجها شناعة املرأة بضع استئجار
من املتعة إباحة نظام يستتبعه ما ذلك إىل يضاف الزواج؛ عبء تتحمل وال بقيود، تتقيد
يعّرضها وتركها أياًما املرأة فاستئجار منهن، الضحايا وكثرة واستهتارها، املرأة فساد

فارس. عقالء منه بالشكوى وضج فعًال، حدث ما وهذا الخطر، أنواع ألشد
أبًدا باقية وثقى وعروة واحدة، وزوجة واحًدا، زوًجا لألرسة األعىل املثل كان وإذا

املثل. هذا من املتعة نكاح أبعد فما والبنات، األبناء أحضانها يف ينشأ سعادة يف
والنرصانية، اليهودية من الزواج بتحريم قولهم السنة» «أهل فيه خالفوا ومما -٢
﴿َواْلُمْحَصنَاُت بهن: الزواج أحل فيمن تعاىل قوله إىل استناًدا يجيزونه السنة» «أهل و
﴿َوالَ بآية منسوخة اآلية هذه إن تقول: والشيعة َقبِْلُكْم﴾، ِمن اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن ِمَن

اْلَكواِفِر﴾. ِبِعَصِم تُْمِسُكوا
املرياث، يف العول ينكرون فهم اإلرث؟ نظام يف طويل خالف كذلك وللشيعة -٣
الثلثني، وللبنتني الثمن، للزوجة فإن وأب، وأم، وبنتني، زوجة، عن شخص مات إذا كما
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وعرشين، سبعة الناتج كان وعرشين أربعة من املسألة كانت فإذا الثلث؛ واألب ولألم
تأخذ والزوجة وعرشين، أربعة بدل جزءًا وعرشين سبعة إىل الرتكة فتقسم عول، فهذا

.٨ واألبوان ١٦ والبنتان وعرشين، سبعة من. ثالثة
العول تنكر والشيعة الخطاب، بن عمر بالعول حكم من أول أن ذكروا وقد
الزوجة فتقدم بعض؛ عىل الورثة بعض وتقدم العول، عدم يف عباس ابن مذهب وتذهب
،٢٤ من ثالثة املتقدم املثال يف الزوجة فتأخذ نصيبهم، أخذ يف البنتني عىل واألبوين

.١٦ بدل الباقي وهو ١٣ والبنتان ٢٤ من ٨ واألبوان
أو لألقرب املال ملن سئل الصادق أن ويروون العصبة، عىل القرابة تقدم والشيعة
النساء دون الرجال وتوريث الرتاب، فيه يف والعصبة لألقرب، «املال فقال: للعصبة؟

جاهلية». قضية
من أقرب ألنها الشيعة عند للبنت كله فاملال ابن؛ وابن بنت عن رجل مات فإذا

عصبة. ألنه االبن البن والنصف للبنت النصف السنة أهل وعند االبن؛ ابن
العم عىل مقدم الشقيق العم ابن إن يقولون: أنهم اإلرث يف مسائلهم أغرب ومن
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إرث يف متقدًما طالب أبي بن عيلّ يكون أن بذلك يرمون ولعلهم ألب،
من النساء توّرث ال والشيعة ألب. عم والعباس شقيق عٍم ابن عليًا ألن العباس، عىل

األموال. فروع من توّرثهن إنما والعقار، األرض
«نحن لحديث، يورثون، ال يقولون السنة وأهل تورث، األنبياء إن يقولون: وهم
اإلرث، من فاطمة فمنع بكر أبو به احتج صدقة»؛ تركنا ما نورث، ال األنبياء معارش
مبارش غري طريق من يؤيد املال يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي إرث يف وقولهم عليه. واحدة هي وماتت

الخالفة. إرث يف دعواهم
الوضوء يف الرجلني عىل املسح ويف األذان62 صيغة يف خالف للشيعة كذلك -٤

القدر. بهذا هنا فنجتزئ رشحه، يطول مما ذلك وغري غسلهما، دون

يف الشخصيات أكرب كان ربما بل الشيعي، الترشيع يف العرص ذلك شخصيات وأكرب
الصادق. جعفر اإلمام املختلفة العصور يف ذلك

الفالح. عىل حي بعد العمل» خري عىل «حي األذان يف الشيعة يزيد 62
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العباسية، الدولة من وصدًرا األموية، الدولة آخر عارص الصادق: جعفر اإلمام
طالب، أبي بن عيلّ بن الحسني بن العابدين زين عيلّ بن الباقر محمد اإلمام ابن وهو
١٤٨ سنة وتويف ٨٣ سنة الكليني يقول كما ولد عاًما، وستني خمسة من نحًوا عاش،
ولعل الصديق، بكر أبي بن القاسم بنت فروة أم وأمه املنصور؛ جعفر أبي خالفة يف
أنه ويظهر الشيعة. جمهور عكس عىل بكر، أبي إىل نظره تلطيف يف سببًا كان هذا
يعلل ما وهذا بنارها، واالصطالء متاعبها، يف والدخول السياسة، غمار عن بعيد كان
ذلك يف مما الرغم عىل غالبًا، له والعباسيني األمويني اضطهاد من ساملة عيشة عيشته
حكى وإتقان. دقة يف التقية مذهب طبق أنه أو ودسائس؛ واضطراب فتن من العرص
الرجوع أضمر اإلمام إبراهيم مقتل بلغه حني العباسيني) (داعية َسَلَمة أبا أن املسعودي
رسول مع بكتابني فبعث طالب، أبي آل إىل — العباسية الدعوة من عليه كان عما —
بن الحسني بن الحسن بن هللا عبد إىل واآلخر (الصادق)، جعفر إىل أحدهما املدينة، إىل
ودفع سلمة أبي رسول أنه أعلمه جعفر إىل الرسول وصل فلما طالب؛ أبي ابن عيلّ
إني له: قال لغريي؟ شيعة سلمة وأبو سلمة، وأبو أنا وما جعفر: فقال ليًال، كتابه إليه
سلمة أبي بكتاب أخذ ثم برساج، جعفر فدعا رأيت؛ بما وتجيبه كتابه فتقرأ رسول،
تمثل ثم رأيت، بما صاحبك عرِّف للرسول: وقال احرتق، حتى الرساج عىل فوضعه

الُكَميْت: بقول

تَ��ْح��ِط��ُب َح��بْ��ِل��َك غ��ي��ر ف��ي ح��اط��بً��ا وي��ا َض��وؤه��ا ِل��غ��ي��ِرَْك ن��اًرا م��وق��ًدا أي��ا

عنده.63 من الرسول فخرج
الدين، يف غزير علم ذو «وهو فيه: الشهرستاني قال العلم، من عظيم حظ ذا وكان
باملدينة أقام وقد الشهوات، عن تام وورع الدنيا، يف بالغ وزهد الحكمة، يف كامل وأدب
العراق دخل ثم العلوم، أرسار له املوالني عىل ويفيض إليه، املنتمني الشيعة يفيد مدة
بحر يف غرق ومن الخالفة، يف أحًدا نازع وال قط، لإلمامة تعرض ما مدة؛ بها وأقام

64.«… حّط من يخف لم الحقيقة ذروة إىل تعّىل ومن شط، يف يطمع لم املعرفة

.١٦٦/٢ الذهب مروج 63

أوروبا. طبعة ١٢٥ ص والنحل امللل 64
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واسعة معرفة وله حينًا، الكوفة ويف األحيان، أكثر يف باملدينة كان العلمي ومركزه
علمه؟ من استفادا وأنهما حنيفة، وأبا مالًكا عنه أخذ ممن أن ذكروا وقد الدين، بعلوم
حيان.65 بن جابر تالميذه من وأن والكيمياء، بالتنجيم معرفة له كان أنه ذكروا كما

أربعمائة املسائل عن إجاباته من صنفوا حتى الكثري، اليشء عنه تروي والشيعة
الحسن قال حتى عنه روي ما بيته أهل من أحد عن يرو «ولم «األصول»، سموها كتاب
الكوفة) مسجد (يعني املسجد هذا يف أدركت — الرضا أصحاب من — الوشاء عيل بن
نحو بلغوا عنه الرواة أن وذكروا … محمد بن جعفر حدثني يقول: كلٌّ شيخ تسعمائة

رجل».66 آالف أربعة
الصادق جعفر رواه ما أهمها من عنه؛ تروى ونظمها اإلمامة أحاديث من وكثري
أن إىل ملسو هيلع هللا ىلص نبينا إىل آدم من النور وانتقال العالم، خلق كيفية يف طالب أبي بن عيل عن
فينا األرض، وأنوار السماء أنوار فنحن أئمتنا، يف وملع غرائزنا، إىل النور انتقل «ثم قال:
األئمة، خاتمة الحجج؛ تنقطع وبمهدينا األمور، مصري وإلينا العلم، مكنون ومنا النجاة،
املوحدين، وأرشف املخلوقني، أفضل فنحن األمور؛ ومصدر النور، وغاية األمة، ومنقذ

عروتنا».67 وقبض بواليتنا، تمسك من بالنعمة فليهنأ العاملني، رب وحجج
شأنهم وإعالء وتقديسهم األئمة وعصمة املهدية، فكرة أن يظن ونحوه هذا ومن

الصادق. جعفر اإلمام عرص العرص، ذلك يف نبتت
حتى اإلباحة األشياء يف األصل أن الترشيع يف الصادق جعفر مبادئ من عرف ومما
ولكن هللا كتاب يف أصل وله إال اثنان فيه يختلف أمر من ما وقوله: نهي؟ فيها يرد
بن محمد سأله فقد باملعنى، الحديث نقل جواز يرى وكان الرجال. عقول تبلغه ال
وسئل بأس؛ فال معانيه تريد كنت إن قال: وأنقص، فأزيد منك الحديث أسمُع مسلم:
يقدر وليس هو، أيهما يدري وال قذر أحدهما يف وقع ماء فيهما إناءان معه رجل عن
وإنما رأي ألنه بالقياس يقول ال وكان ويتيمم. جميًعا يهريقهما قال: غريه، ماء عىل
الرأي يف حنيفة أبا ناظر أنه ويروون والسنة. الكتاب من األصول يف ورد ما إىل يُرجع
النفس، قتل قال: الزنا؟ أو النفس قتل أعظم أيهما حنيفة: ألبي الصادق جعفر فقال

.١٤٦/١ خلكان ابن 65
.١٦٩/١ الشيعة أعيان 66

.١٥/١ الذهب مروج املسعودي: 67
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سأله ثم أربعة، إال الزنا يف يقبل ولم شاهدين، النفس قتل يف قبل قد هللا فإن قال:
وال الصوم تقيض الحائض بال فما قال: الصالة، قال: الصوم؟ أو الصالة أعظم: أيهما

إلخ. … تَِقْس وال هللا فاتق القياس، لك يقوم فكيف الصالة؟ تقيض
يف الشهرستاني بعضها وروى الشيعة، كتب يف وردت وأدعية حكم جعفر ولإلمام

تاريخه. يف واليعقوبي والنحل» «امللل
بنا أراده فما شيئًا؛ منا وأراد شيئًا، بنا أراد تعاىل هللا «إن قوله: ذلك أمثلة من
منا»، أراده عما بنا أراده بما نشتغل بالنا فما لنا، أظهره منا أراده وما عنا، طواه
يف لغريي وال يل صنع ال عصيتك، إن الحجة ولك أطعتك، إن الحمد لك «اللهم وقوله:

إساءة». يف لغريي وال يل حجة وال إحسان،
سواء أئمتهم عىل اآلخرين األئمة أتباع تزيد كما وآرائه أقواله عىل تزيّدوا ولكن
تصح لم إليه تنسب التي الرسائل فبعض العقائد، باب يف أو والحديث الفقه آداب يف
منهم واحد كل وانتحل افرتقوا، بعده الشيعة «ولكن يقول: والشهرستاني نسبتها،
… ذلك من بريء والسيد به، وربطه إليه فنسبه أصحابه، عىل يروِّجه أن وأراد مذهبًا،

إلخ. أمره»68 فيظهر يظهر حتى يموت ولن بعُد حي أنه زعم من فمنهم
صحيح، وغري صحيح هو ما بني التمييز وصعوبة إليه، نسب ما كثرة أن ويظهر
السنة أهل من الحديث ورجال حديثه. من شيئًا يروي أال عىل البخاري حملت
يحتج وال الحديث كثري كان «إنه يقول: الطبقات صاحب سعد فابن فيه، يختلفون
مرة وسئل نعم، فقال: أبيك؛ من األحاديث هذه سمعت مرة سئل ويستضعف؛ به
ألبي وقيل يشء»؛ منه نفيس «يف يقول: سعيد بن ويحيي كتبه»، يف وجدتها إنما فقال:
به يتحدث عما سألناه قال: أدركته؟ وقد جعفر من تسمع لم مالك عياش بن بكر
الشافعي ووثقه آبائنا، عن رويناها رواية ولكنها ال قال: سمعته؟ أيشء األحاديث من
يتهمه عنه يروي ال من ولكن بالكذب يتهمه أحًدا أر ولم وغريهما، معني بن ويحيي
وكان املحدثني. نظر يف عيب وهذا الكتب، يف قرأ بما يحدث بل سمع، بما يتقيد ال بأنه
سادات من «كان حبان: ابن قال الثقات، عنه رواه إذا بحديثه يأخذ املحدثني بعض
اعتربت وقد عنه، أوالده رواية غري من بحديثه يحتج وفضًال، وعلًما فقًها البيت أهل

أوروبا. طبع بعدها وما ١٢٥ ص والنحل امللل 68
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اإلثبات، حديث يخالف يشء فيها ليس مستقيمة أحاديثه فرأيت عنه، الثقات حديث
غريه».69 جناه ما به يلصق أن املحال ومن

وبعد عرصه يف األثر ذوي الشخصيات أعظم من جعفر اإلمام كان فقد الجملة عىل
ولم ه سمَّ املنصور أن ويروون املنصور؛ حكم من العارش العام يف مات وقد عرصه،

عليهم. هللا رحمة وجده الباقر أبيه مع باملدينة البقيع يف ودفن ذلك، يثبت
الشيعة رجال أكرب «إنه النديم: ابن قال أْعنَي. بن ُزَرارة الشيعة رجال أكرب ومن
شيبان بني من لرجل روميًا عبًدا كان أعني أبوه والتشيع؛ بالكالم ومعرفة وحديثًا فقًها
أبا هذا زرارة صحب الروم»70 بالد يف راهبًا كان ِسنِْبس وجده أعتقه؛ ثم القرآن تعلم
منثورة كثرية آراء وله ١٥٠هـ، سنة ومات الصادق، جعفر وابنه الباقر محمًدا جعفر

الكالم.71 كتب يف

البيت، أهل عن رويت أحاديث عىل بناؤه ترشيعهم به يمتاز ما أهم حال كل عىل
العلويني، الضطهادهم األمويني عهد يف جمعها يصعب األحاديث هذه من كثري وكان
وأن عيلّ، فضائل من شيئًا يذكروا أال للرواة معاوية أمر من قبل من روينا كالذي
شأن يف األمويني يتقون للحديث الجامعني بعض فكان عثمان، فضائل من يستكثروا
وربما — هذا من بخري العباسية الدولة صدر يف الحال يكن ولم البيت، أهل أحاديث
ترجمة يف خلكان ابن ويذكر أحمد، مسند البيت أهل ألحاديث ذكًرا الكتب أكثر كان
وأهل طالب أبي بن عيلّ فضل يف الخصائص كتاب صنف أنه (٢١٤–٣٠٣) النسائي
فضائل يف كتابًا تصنف أال له: فقيل حنبل، بن أحمد عن فيه رواياته وأكثر البيت،
بهذا هللا يهديهم أن فأردت كثري، عيلّ عن واملنحرف دمشق «دخلت فقال: الصحابة
أما فقال: فضائله، من روي وما معاوية عن فسئل دمشق، إىل خرج «وقد الكتاب»،
يف يدفعون فمازالوا يتشيع وكان ل!.. يَُفضَّ حتى برأس رأًسا يخرج أن معاوية يرىض

بها».72 فمات الرملة إىل حمل ثم … املسجد من أخرجوه حتى حضنه

.١٠٣/٢ حجر البن التهذيب تهذيب انظر 69
.٢٢٠ ص النديم البن الفهرست 70

للبغدادي. الدين وأصول لألشعري، اإلسالميني مقاالت يف أنظرها 71
.٢٩/١ خلكان ابن 72
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السبب لهذا السنة أهل كتب يف يرو ولم البيت أهل أحاديث من كثري فكان
وهم بأحاديثهم، البيت أهل فاستقل عليهم. أصحابهم تزيد وهو آخر ولسبب السيايس،
أبي أمثال العلويني غري الصحابة أحاديث يرووا أن يشاءوا لم — ناحيتهم من — أيًضا
لهم. تزيدوا أتباعهم أن أيًضا والعتقادهم لهم، لكرههم وعائشة ومعاوية وعمر بكر
ومسلم، كالبخاري السنة أهل يرويها مجاميع األحاديث: من مجموعتان ذلك من فنشأ
الكايف كتاب هذا يف كتبهم أجمع ومن الشيعة: يرويها ومجاميع فيهما، الكالم سبق وقد
قسمها حديث، ألف عرش ستة يحتوي وهو الكليني، يعقوب بن ملحمد الدين علم يف
جمعه يف اتفق وقد إلخ، وضعيف وقوي وحسن صحيح إىل — السنة أهل فعل كما —
،٣٢٩ سنة أو ٣٢٨ سنة ببغداد مات وقد اإلسالم»، «ثقة الشيعة ويسميه عاًما، عرشين

نمطه. عىل بعده أُلِّف الكتب من وغريه بالكوفة؛ ودفن
عىل: الغالب يف مبنيًا والشيعة السنة أهل بني الترشيع اختالف فكان

بهم. خاصة اآليات بعض يف تأويالت وللشيعة القرآن، فهم يف اختالفهم (١)
السنة. أهل بها يعرتف ال أئمتهم عن الشيعة يرويها أحاديث وعىل (٢)

قال كما الشيعة قال فقد املعتزلة، بقول الدين أصول مسائل من كثري يف يقولون وهم
وإنكار النفيس، الكالم وبإنكار مخلوق، القرآن وبأن ذاته، عني هللا صفات بأن املعتزلة
والقبح بالحسن القول يف املعتزلة الشيعة وافق كما واآلخرة، الدنيا يف بالبرص هللا رؤية
معللة أفعاله وأن قبيح، عنه يصدر ال تعاىل وأنه واختياره، العبد وبقدرة العقليني،

إلخ. واألغراض بالعلل
الشيعة متكلمي قدماء من نوبخت بن إبراهيم إسحق ألبي الياقوت كتاب قرأت وقد
كالفصل معدودة مسائل يف إال املعتزلة أصول كتب من كتابًا أقرأ كأني فكنت اإلمامية73

بعده. عرش األحد وإمامة عيلّ، وإمامة اإلمامة، يف األخري
وأن عنهم، أخذوا املعتزلة أن فيزعم الشيعة بعض أما اآلخر؟ من أخذ أيهما ولكن
هم الشيعة أن أرجح وأنا الصادق، لجعفر تتلمذ — املعتزلة رأس — عطاء بن واصل
وزيد ذلك، عىل يدل االعتزال مذهب نشوء وتتبُُّع تعاليمهم، املعتزلة من أخذوا الذين

فأهدانيه. الزنجاني هللا عبد أبو األستاذ صديقي تفضل نادر مخطوط وهو 73
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جعفر وكان لواصل، تتلمذ إليه تنتسب التي الزيدية الشيعية الفرقة زعيم عيلّ بن
بن جعفر «كان الطالبني»: «مقاتل يف األصفهاني الفرج أبو ويقول زيد؛ بعمه يتصل
ذكره ما صح فإذا الرسج»؛74 عىل ثيابه ويسوي بالركاب عيلّ بن لزيد يمسك محمد
لجعفر. واصل يتتلمذ أن كثريًا يعقل فال لواصل، زيد تتلمذ عن وغريه الشهرستاني

أصول ترسبت هؤالء طريق عن أنه فالظاهر يتشيع، كان املعتزلة من وكثري
الشيعة. إىل املعتزلة

وشيطان الحكم، بن هشام أشهرهم من املتكلمني من كثري الشيعة من اشتهر وقد
الطاق.

كان الكالم، علم يف شيعية شخصية أكرب أنه فيظهر الحكم، بن هشام فأما
الربامكة عند وحظي بالكوفة نشأ الصادق، جعفر تالميذ من وكان شيبان، لبني مويل
املعتزلة ناظر الحجة، قوي جدًال وكان نفسه، بالرشيد اتصل بل املسترت، لتشيعهم
بديهته حضور عىل تدل متفرقة كثرية مناظرات األدب كتب يف له ونقلت وناظروه،
أقرر أنا للعبايس: رجل فقال العباسيني، الوالة بعض عىل يوًما «دخل حجته، وقوة
(كنية محمد أبا يا له فقال كذا، فلك ذلك فعلت إن له؛ فقال ظامًلا، كان عليًا بأن هشاًما
الظالم كان فأيهما قال: نعم، قال: بكر؟ أبي إىل العباس نازع عليًا أن علمت أما هشام)
ناقضت عليًا قلت وإن العبايس، خفت العباس قلت إن وقال: هشام فتوقف لصاحبه؟
جميًعا؟ محقان وهما أمر يف اثنان فيختصم قال: ظالم، فيهما يكن لم قال: ثم قويل،
ظلمه، عىل ينبهان أن أرادا إنما ظالم، فيهما وليس داود إىل امللكان اختصم نعم، قال:

الرجل.75 فأمسك ظلمه»، ليعّرفاه بكر أبي إىل هذان اختصم كذلك
أخاف فلست إنصافك عرفت وقد باالثنني، أقول أنا له: فقال ملحد رجل وجاءه
أحدهما يقدر هل هللا، حفظك وقال: ينرشه بثوب مشغول وهو هشام فقام مشاغبتك؛
اثنني؟ من ترجو فما هشام. قال نعم، قال: عليه؟ بصاحبه يستعني ال شيئًا يخلق أن

قبلك. أحد بهذا يكلمني لم الرجل: فقال لك؛ أصح يشء كل َخَلَق واحد
أمة إن يقول: كان أنه الخياط عنه وروى املعتزيل العالف الهذيل أبا ناظر وقد
إلخ.76 مقامه عن خليفته وأزالت حكمه، وبدلت أمره وخالفت وفاته، بعد ارتدت محمد

.٩٣ ص الطالبني مقاتل 74

.١٥/٢ األخبار عيون 75

.٤١ االنتصار 76
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يميل كان كما مناظرات ذلك يف املعتزلة مع وله الجرب، إىل يميل كان أنه ويظهر
يف ويغضب املناقشة يف عليه يشتد والجاحظ أقوال، ذلك يف عنه وحكي التجسيم، إىل

املعتزلة. عىل غرية نقده
وألف الشيعي، املذهب عىل الكالم صياغة يف كبري فضل له كان فقد الجملة وعىل
مسترتًا، الربامكة نكبة بعد تويف «إنه النديم ابن قال منها. يشء إلينا يصل لم كثرية كتبًا

املأمون». خالفة يف وقيل
«شيطان السنة أهل يسميه النعمان، بن محمد فاسمه الطاق شيطان وأما

كذلك. الصادق جعفر أصحاب من — الطاق مؤمن الشيعة ويسميه الطاق»،
فسموه والدنانري، الدراهم بمعرفة ماهًرا صريفيًا وكان ببغداد، محلة والطاق
ذلك خدرة؛ أبي وبني بينه مناظرة األنوار» «بحار يف حكي وقد لذلك. الطاق شيطان
شيعي الطاق وشيطان الخوارج، من وكان عيلّ، عىل بكر أبا يفضل كان خدرة أبا أن
النخعي، نعيم أبي عند بالكوفة الشيعة من وقوم الخوارج من قوم فاجتمع عليًا؛ يفضل
خصال: بأربع الصحابة وجميع عيلّ من أفضل بكر أبا إن الخارجي: خدرة أبو فقال
اثنني ثاني وهو الغار، يف معه اثنني ثاني وهو بيته، يف دفن هللا، لرسول ثاني فهو
عليه فرد األمة. من صديق ثاني وهو هللا، رسول بعدها قبض صالة آخر بالناس صىل
إليه، هللا أضافها التي — بيوته ملسو هيلع هللا ىلص النبي أترك خدرة، أبي ابن يا وقال: الطاق شيطان
جميع عىل صدقة تركها أو وولده، ألهله مرياثًا — بإذنه إال دخولها عن الناس ونهى
إال لعائشة فليس زوجات، تسع ترك فقد وأزواجه لولده مرياثًا تركها فإن املسلمني؟
بذلك)، يسمح ال ونصيبها بيته يف بكر أبا تدفن أن لها يكن فلم (أي إحداهن نصيب
لكل كما إال البيت من نصيب له يكن لم فإنه املسلمني لجميع مرياثًا تركها كان وإن
هذه يف عيلّ مكان فإن الغار، يف هما إذ اثنني ثاني إنه قولك وأما املسلمني؛ من رجل
وأما الغار؛ يف صاحبك مكان من أفضل دونه مهجته وبذل ملسو هيلع هللا ىلص النبي فراش عىل الليلة
النبي فخرج هللا، رسول مرض يف بالناس ليصيل تقدم فقد بالناس، صالته يف قولك
الصالة؛ تلك من عزله ملا بأمره صىل قد كان ولو عنها، وعزله بالناس وصىل وتقدم
صاحبك عىل وجل عز هللا أوجب وقد الناس، سماه يشء فهو الصديق تسميته وأما
َربَّنَا يَُقولُوَن بَْعِدِهْم ِمن َجاءُوا ﴿َوالَِّذيَن تعاىل: بقوله طالب أبي بن لعيلّ االستغفار
إِنََّك َربَّنَا آَمنُوا لِّلَِّذيَن ِغالٍّ ُقلُوِبنَا ِيف تَْجَعْل َوالَ ِباإلِيَماِن َسبَُقونَا الَِّذيَن وإلِْخَواِننَا َلنَا اْغِفْر
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الناس سماه ممن أوىل والتصديق بالصدق له وشهد القرآن سماه ومن رَِّحيٌم﴾؛ َرُؤوٌف
حنيفة.77 أبي مع أخرى مناظرات له حكى كما املناظرة. آخر إىل —

الزيدية

طالب؛ أبي بن عيلّ بن الحسني بن عيلّ بن زيد تتبع الشيعة فرق من كبرية فرقة هم
زيد كان فقد معاوية؛ بن ويزيد الحسني دور ثانية امللك عبد بن وهشام هو َمثل
لخصومة العراق إىل وذهب األمويني، ظلم من وقومه يناله مما نافًرا الخالفة، إىل طموًحا
ألف ستمائة وديعة زوًرا القرسي هللا عبد بن خالد عليه ادعى قد كان إذ — مالية
هشام وكان بالنرصة، ووعدوه األمويني عىل يخرج أن الكوفة أهل عليه فألح درهم،
يف طويًال يدعه أال الثقفي، عمر بن يوسف العراق، عىل عامله فأمر جانبه، يخىش
بني عىل الخروج عىل وعزم دعاته، وبث عاد ثم فخرج بالرحيل، يوسف فأمره العراق،
من باألمر أحق أنه ويرى الذل، ويكره للخالفة نفسه يرشح قديم من زيد وكان أمية.
مرة: هشام له وقال هشاًما. فبلغت ذل»، إال أحد الدنيا يحب ال «وهللا مرة: قال هشام،
أمه (وكانت أمة ابن وأنت هناك، ولست وتتمناها الخالفة تذكر أنك زيد يا بلغني لقد
فاختص أمة، ابن وإسماعيل حرة بن إسحق كان لقد املؤمنني: أمري يا قال سندية)،
هللا. رسول منهم كان حتى ينمي ذلك فمازالوا العرب، منهم فجعل إسماعيل ولد هللا
َسَلَمة نصحه يفعل، أال كثريون نصحه وقد خطته، نفذ ١٢١ سنة العراق يف كان فلما
جدك بايع فكم قال: ألًفا، أربعون زيد: قال بايعك؟ كم هللا نشدتك له: فقال ُكَهيْل، بن
هللا نشدتك قال: ثالثمائة، قال: معه؟ حصل فكم قال: ألًفا، ثمانون قال (الحسني)؟
فيه خرج الذي القرن أم فيه خرجت الذي أفقرنك قال: جدي، قال: جدك؟ أم خري أنت
أولئك غدر وقد هؤالء لك يفي أن أفتطمع قال جدي، فيه الذي القرن بل قال: جدك؟
الحسن بن هللا عبد وكتب وأعناقهم. عنقي يف البيعة ووجبت بايعوني قد قال: بجدك؟
الرخاء، يف ُهُرج الرسيرة، ُخوُر العالنية نُُفُخ الكوفة أهل إن عم! ابن «يا يقول: زيد إىل
وال األحداث، يف بعدة يبيتون ال قلوبهم، تشايعهم وال ألسنتهم، مُهُم تََقدَّ اللقاء يف ُجزُع
وألبست ندائهم، عن فصمت بدعوتهم، إيلّ كتبهم تواترت ولقد مرجوة، بدولة ينوءون

.٣٢٥ ،٢٢٤ ،٢٠٨/١١ األنوار بحار انظر 77
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أبي بن عيلّ قال ما إال َمثَل لهم وما لهم، وإطراًحا منهم، يأًسا ذكرهم، عن غشاء قلبي
طعنتم، إمام عىل الناس اجتمع وإن ُخرتم، حوربتم وإن ُخضتم، أُهملتم «إن طالب:

نكصتم». ُمشاّقة إىل أجبتم وإن
وكانت املوصل، وأهل السواد أهل إىل الدعاة وبعث شيئًا، النصائح تلك تفده لم
الظاملني، وجهاد ملسو هيلع هللا ىلص نبيه وسنة هللا كتاب إىل ندعوكم «إنا الناس عليها يبايع التي بيعته
ورد بالسواء أهله بني الفيء هذا وقسم املحرومني، وإعطاء املستضعفني، عن والدفع
أتبايعون حقنا، وجهل لنا نصب من عىل البيت أهل ونرصنا ر78 امَلَجمَّ وإقفال املظالم،

يدهم». عىل يده وضع نعم، قالوا: فإذا ذلك؟ عىل
ملا املحدد املوعد قبل بالخروج أصحابه أمر ثم شهًرا، عرش بضعة ذلك عىل ولبث
بايعه، من أكثر عنه تفرق الجد جد فلما وأصحابه؛ هو يطلبه عمر بن يوسف أن أحس
فيها ثبت ملحمة عمر ابن يوسف وبني بينهم وكانت أقل، أو ثالثمائة إال معه يبق ولم
اليرسى، جبهته جانب فأصاب بسهم زيد رمي الليل جنح إذا حتى معه، ومن زيد
مدينة باب عىل فنصب به فأمر هشام، إىل به وبعث رأسه فأخذ َقَىض، منه انتُزع فلما
الوليد به أمر ثم هشام، مات حتى مصلوبا البدن ومكث املدينة، إىل أرسل ثم دمشق،

.١٢٢ سنة زيد قتل وكان وأحرق. فأنزل
فقال: امللك عبد بن هشام خصمه وصفه الحجة. قوي بالدين العلم واسع زيد كان
لسانه بحالوة الرجال واجرتار وصوغه، الكالم بتمويه خليًقا لسنًا جدًال «رجًال رأيته
الخصم عىل السطوة من الخصام لدد عند به يديل وما حججه، يف مخارجه وبكثرة
وحالوة لفظه لني من فخشاها أسماعهم القوم أعاره إن اَلَفلج.. لنيل الحادة بالقوة
قلوبهم، متئدة غري إليه، ميًَّال وجدهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول القرابة من به يديل ما مع منطقه

أديانهم».79 عندهم مصونة وال أحالمهم، ساكنة وال
يبث متواريًا، بها وأقام بلخ، إىل وصار خراسان، إىل زيد بن يحيي ابنه وهرب
جبهته؛ أصابت ابة بنُشَّ فأصيب يزيد، بن الوليد عىل خرج ثم للثورة؛ ويتهيأ الدعاة،
ثم فاحرقه، يحيى) (يعني العراق80 ِعجل انظر أن عمر بن يوسف إىل الوليد فكتب

إرجاعه. وإقفاله: العدو، أرض يف طويلة مدة يبقى الجيش املجمر: 78
مرص. طبعة ٢٦٦/٨ الطربي 79

إرسائيل. بني من قوم عبده كما عبدوه أنهم بالعجل يريد 80
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يف وجعله بالنار، وأحرقه عليه، صلب الذي جذعه من فأنزله نسًفا. اليم يف انسفه
.١٢٥ سنة ذلك وكان الفرات؛ يف ذراه ثم سفينة، يف جعله ثم قورصة،

زيادة أسباب من سببًا روينا الذي النحو عىل يحيى وابنه زيد قتل كان وقد
عليهم. للثورة واالستعداد لألمويني البغض

زيًدا ينرص كان حنيفة أبا أن الطالبني: مقاتل يف األصفهاني الفرج أبو روى وقد
فاستعن عدوك جهاد عىل وقوة معونة عندي لك «إن يقول: إليه أرسل وأنه إليه، ويميل

منه.81 فقبله زيد إىل بمال وبعث والسالح»، الكراع يف وأصحابك أنت بها
بن زيد نرصة بوجوب ًرسا يفتي حنيفة أبو «وكان الكشاف: يف الزمخرشي وقال
والخليفة».82 باإلمام املتسمي املتغلب اللص عىل معه والخروج إليه، املال وحمل عيلّ،
وألن الكوفة، أهل أخالق من ذكرنا ملا لنرصته كلهم الشيعة حوله يجتمع ولم
الصادق، جعفر البنه ثم الباقر، محمد أخيه بإمامة يقولون كانوا الشيعة من كثريًا
رءوسهم، من جماعة إليه «اجتمع الغالة، يريض ال اعتداًال تشيعه يف معتدًال كان وألنه
ما لهما، وغفر هللا رحمهما زيد: قال وعمر؟ بكر أبي يف قولك ما هللا رحمك فقالوا
إذًا تطلب فِلم قالوا: خريًا، إال فيهما يقول وال منهما، يتربأ بيتي أهل من أحًدا سمعت
إن زيد: لهم فقال أيديكم؟ من فنزعاه سلطانكم عىل وثبا أن إال البيت هذا أهل بدم
وأن أجمعني، الناس من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بسلطان أحق كنا أنا ذكرتم فيما أقول ما أشد
يف فعدلوا ُولوا قد كفًرا، لهم عندنا ذلك يبلغ ولم عنه، ودفعونا علينا استأثروا القوم
فلَم يظلمون، لم أولئك كان إذا هؤالء يظلمك فلم قالوا والسنة؛ بالكتاب وعملوا الناس
ظاملون هؤالء إن كأولئك، ليسوا هؤالء إن فقال بظاملني؟ لك ليسوا قوم قتال إىل تدعو
تحيا أن السنن وإىل ملسو هيلع هللا ىلص، نبيه وسنة هللا كتاب إىل ندعوكم وإنما وألنفسهم، ولكم يل
بوكيل، عليكم فلست أبيتم أنتم وإن سعدتم، أجبتمونا أنتم فإن تطفأ، أن البدع وإىل
بعد باألمر أحق وهو أبيه، بعد اليوم إمامنا جعفر وقالوا: … بيعته ونكثوا ففارقوه

الرافضة».83 زيد فسماهم بإمام، فليس عيلّ بن زيد نتبع وال أبيه،

.١٠٧ ص 81

.٦٤/٢ الكشاف 82
.٢٧٢/٨ الطربي 83
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يف نجحوا حتى بعده من يعملون أتباعه ظل وقد الزيدية، فرقة زعيم زيد هذا
وال اليوم، إىل الزيدية من اليمن بالد معظم يزال وال واليمن، كطربستان البقاع بعض

الجبلية. البالد يف سيما
ولم فاطمة، أوالد يف اإلمامة ساقوا عيل بن زيد «أتباع الشهرستاني: قال تعاليمه:
كل يكون أن جوزوا أنهم إال الحنفية)، بن كمحمد (أي غريهم يف إمامة ثبوت يجوزوا
كان سواء الطاعة، واجب إماًما يكون لإلمامة خرج سخي شجاع زاهد عالم فاطمي
أراد املذهب هذا مذهبه كان ملا عيل ابن وزيد … الحسني أوالد من أو الحسن أوالد من
— عطاء بن لواصل األصول يف فتتلمذ بالعلم، يتحىل حتى والفروع األصول يحصل أن
جرت التي حروبه يف — طالب أبي بن عيلّ جده أن واصل اعتقاد مع — املعتزلة رأس
أحد وأن الصواب، من يقني عىل كان ما — الشام وأهل الجمل أصحاب وبني بينه
كلها أصحابه وصارت االعتزال، منه فاقتبس بعينه، ال الخطأ عىل كان منهما الفريقني
(ومن األفضل قيام مع املفضول إمامة جواز زيد) (مذهب مذهبه من وكان معتزلة؛
منه، املقالة هذه الكوفة شيعة سمعت وملا … وعمر) بكر أبي إمامة صحح هذا أجل
وجرت رافضة؛ فسميت عليه قدره أتى حتى رفضوه الشيخني من يتربأ ال أنه وعرفوا
بن لواصل يتتلمذ حيث من بل الوجه، هذا من ال مناظرة الباقر محمد أخيه وبني بينه
والقاسطني، الناكثني قتال يف جّده عىل الخطأ يجّوز كان ممن العلم ويقتبس عطاء،
كان زيًدا) (أي إنه حيث ومن البيت، أهل إليه ذهب ما غري عىل القدر يف يتكلم ومن
مذهبك، قضية «عىل يوًما: له قال حتى إماًما اإلمام كون يف رشًطا الخروج يشرتط
للخروج».84 تعرض وال قط يخرج لم ألنه العابدين) زين عليا (يعني بإمام ليس والدك
أبي من يتربأون وال بالتقية، يقولون فال السنة، أهل إىل أقرب تعاليمهم يف وهم

باختفائهم. يقولون وال األئمة، بعصمة يقولون وال يلعنوهما، وال وعمر بكر
يف آراؤهم وكثرت االجتهاد، فيهم كثري فلذلك أئمتهم، يف االجتهاد يشرتطون وهم
بن زيد بن الحسن الحق إىل الداعي كاإلمام املجتهدين، من كثريون منهم ونبغ الفقه،
يف «الجامع كتاب وله ٢٥٠–٢٧٠ سنة من طربستان ملك وقد إسماعيل، بن محمد
،٢٤٦–٢٨٠ اليمن بالد من صعدة عىل توىل الذي العلوي إبراهيم بن وكالقاسم الفقه»،

حديثًا. نرش الذي املقفع ابن عىل الرد كتاب إليه ينسب الذي وهو

أوروبا. طبعة ١١٦ والنحل امللل 84
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التي األحاديث فيه جمعت «املجموع»85 كتاب كتبهم من أيدينا بني ما أهم ومن
يف جمع كتاب أول أنه ذكروا وقد الفقه، ترتيب مرتبة والفتاوى زيد اإلمام عن رويت
مثًال: فيقول األئمة؛ من آبائه عن زيد عن كلها فيه والروايات الزيدية، مذهب عىل الفقه
وبعضه النمط؛ هذا عىل وأكثره السالم عليه عيلّ عن جده عن أبيه عن زيد حدثني
درهما، خمسني من أقل له يكون الرجل عن زيًدا سألت مثل: زيد، فيها سئل فتاوى
هذا يف روي ما وبعض — الفقه أبواب كل يف وهكذا الفطر، صدقة عليه ليس قال
ما يخالف عيلّ، عن (الحسني) جده عن العابدين) زين (عيلّ أبيه عن زيد عن الكتاب
— عيلّ عن جده عن العابدين) زين (عيلّ أبيه عن الباقر اإلمام عن اإلمامية يرويه
والرواة عليهم، مطعن ال الذين الزيدية عدول زيدهم عن الرواة بأن الزيدية ذلك ويعلل

عدالتهم.86 لنا تثبت ولم اإلمامية هم الباقر عن
البيت أهل عن املروية األحاديث إحداهما هامتني: ناحيتني عىل يطلعنا الكتاب وهذا
بنوا التي أصولهم عىل طالع اإل من يمكن وذلك فقهيًا، ترتيبًا مرتبة عيلّ إىل زيد من
وال األحكام من يشء أخذ عدم يف جميًعا البيت أهل تشدد ترينا والثانية األحكام؛ عليها
ومرجعه إال الكبري املجموع هذا يف حديثًا تجد تكاد فال األئمة، عن إال األحاديث رواية
الصحابة. من غريهم أو مسعود، ابن أو عمر، أو بكر، أبي عن يشء ال عيلّ، أو زيد األخري
تفاصيل يف أدخل أن أريد ولست العرص: هذا يف للشيعة السيايس التاريخ
قترص أ أن أريد إنما أشبه؛ السيايس التاريخ بكتب هذا ألن للشيعة، السيايس التاريخ
فذلك تعاليم، من قبل ذكرنا ما عىل ضوءًا ويلقي واملذاهب، الِفرق يوضح ما عىل منه

أليق. بموضوعنا وحده
عيلّ وشيعة بعده ما وإىل نؤرخه الذي عرصنا آخر إىل ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول وفاة من
والخلفاء للوثبة، واستعداد وثبة بني وتاريخهم بها، أحق أنهم وترى ولنسله، له تتطلب
عن الشيعة يرجع فال شديًدا، تنكيًال بهم وينكلون وعلنًا، ًرسا ويراقبونهم يحذرونهم
من وصدر وعمر بكر أبي أيام حركتهم وكانت سياستهم. الخلفاء يغرّي وال مطلبهم،
عنًفا. فزادها والدم السيف فيها ل وتدخَّ عنفت ثم ما، نوًعا هادئة حركة عثمان خالفة
معسكر معسكرين: إىل اإلسالمية اململكة انقسمت ومعاوية عيلّ بني القتال عهد ويف

.١٩١٩ سنة بميالنو طبع 85

.١١ ص املجموع 86

898



الشيعة

عيلّ قتل بعد وحتى معاوية؛ شيعة وهم الشام ومعسكر عيلّ، شيعة وهم العراق
النزعة، شيعي — الكوفة وخاصة — العراق ظل امُللك عىل وبيته معاوية واستيالء
الثقفي؛ واملختار سبأ بن هللا عبد كحركة منه، تنبع التشيع يف الغلو حركات وظلت
أسباب، من قبُل بينا ملا الفرس موايل وخاصة املوايل، من كثري التشيع حركة إىل وانضم

كالعراق. التشيع إىل أميل خراسان سيما وال فارس فكانت
والسيايس خلقية، ال سياسية وقفة فيها، رحمة ال وقفة العلويني من األمويون وقف
اختفوا، إن الدولة قلب عىل متآمرين أو ظهروا، إن ثوَّارا إما رآهم العلويني إىل نظر إذا
أُمية بني خلفاء من يكن ولم الحمية. وتملؤهم الحدة تأخذهم شباب األمويون والخلفاء
الخالفة يف أيامه طالت أو اإلمارة، أو الخالفة تويل عند السن به تقدمت من وأُمرائهم

سيَّار. بن نرص واألمري معاوية الخليفة إال أسن حتى واإلمارة
ويرتك الخالفة عن ينزل أن عيلّ بن الحسن وَحمِله عيلّ، بقتل ملعاوية الجو صفا
ب، ورغَّ ورّهب وأبناءهم، الصحابة وكبار هاشم بني وصانع ذلك، له فتم األمر، له

له. الناس أكثر كلمة فاجتمعت
العلوي اإلمام عليه فخرج يزيد، توىل حتى مضض عىل سكتوا العلويني ولكن
حيٍّا منهم بقي ومن فاطمة، أبناء يف الشناعات وارتكب يزيد، فقتله عيلّ، بن الحسني
مضض عىل سكت من فمنهم لقيادة، يصلحون ال أطفاًال أكثرهم كان كربالء نكبة بعد
محمد وهو فاطمة غري من عيلّ ابن بايع من ومنهم األطفال، إنضاج يف الزمن ينتظر

الحنفية. بن
التقية. مبدأ واصطنعوا الخفاء يف يعملون وأخذوا الشيعة وتسرت

العراق أهل من كثري وتحرك الحسني، بدم يطالب الثقفي املختار خرج ثم
فعسف العراق عىل الحجاج فاستعمل مروان، بن امللك عبد عهد يف وذلك ملشايعته،

تنكيال. بهم ونكل الشيعة، وخاصة بالناس
يزيد بن الوليد فعل وما عيلّ، بن بزيد امللك عبد بن هشام فعل ما قبُل رأينا وقد

زيد. بن بيحيى
بن عيلّ (بن الحنفية بن محمد بن هللا عبد هاشم أبا امللك عبد بن سليمان ولقي
أبو أحس فلما طريقه؛ يف سمه من إليه فبعث ودهاءه، ذكاءه منه فرأى طالب)، أبي
بن محمد وهو العبايس، البيت آل أحد إىل بعده من باألمر عهد إنه قيل بالسم هاشم
العباس. بيت إىل عّيل بيت من األمر تحول مبدأ هذا فكان عباس؛ بن هللا عبد بن عيلّ
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العباسيون تمكن ولذلك عيلّ، لبني منهم العباس لبني مراقبة أقل األمويون وكان
ًرسا. الدعوة ويبثون بالتجارة يتظاهرون دعاتهم فكان الدعوة، بث من

إبراهيم فاستعمل إبراهيم، البنه باألمر أوىص ١٢٤ سنة عيلّ بن محمد مات فلما
وقتله، إبراهيم عيلّ محمد بن مروان فقبض لدعاته، رئيًسا ليكون الخراساني مسلم أبا
بالسفاح، امللقب محمد بن هللا عبد العباس أبي أخيه إىل بعده من باألمر عهد قتله وقبل

العباسية. الدولة رأس
نكباتهم هذا إىل يضاف العلويني، أئمة األمويون به نكب ملا موجزة خالصة هذه
زياد وقتل الكندي، عدي بن ُحجر معاوية كقتل بالتشيع، منهم شعروا الذين لألفراد
فقتل ذلك، يف زياد بن هللا عبيد ابنه وتبعه والبرصة، الكوفة شيعة من األلوف أبيه ابن

وغريهما. الهاشمي عقيل بن ومسلم امُلرادي، عروة بن هانئ
عىل الزبري ابن واستوىل امللك، يف مروان بن امللك عبد الزبري بن هللا عبد نازع وملا
من وكثريًا الثقفي املختار فقتل األمويني، سرية العلويني شيعة يف سار األصقاع، بعض
الناس خيش حتى ألفاعيل بالشيعة الحجاُج وفعل الحنفية؛ بن محمد وحبس أتباعه،

البيت. أهل أسماء أبناءهم يسموا أن
وتكاتفهم األمويني، عىل الفريق هذا لسخط الكربى األسباب من كان وأمثاله هذا كل

موضوعنا. يف تهمنا ال أخرى أسباب ذلك إىل وتضاف دولتهم؛ إسقاط عىل
وكان والعراق، خراسان لها مركز أهم وكان األمويني، عىل للخروج الدعوة فبدأت
لتشويه الفظائع من ارتكبوه وما هاشم، ببني األمويون فعل ما يستغلون الدعاة
امللك: عبد عهد يف مكة وإباحة معاوية، بن يزيد عهد يف املدينة حرمة كهتك سمعتهم،

وُح��َس��ي��نُ��ه��ا زي��ُده��ا ويَ��ذَْه��ُب ع��ن��ه��ا ه��اش��ٌم س��ي��رَض��ى أن أم��ي��ة ط��م��ع��ت
وَخ��ئُ��ُون��ه��ا َك��ُف��ورُه��ا ي��ب��ي��د ح��ت��ى وإل��ه��ه م��ح��م��ٍد وربِّ ك��الَّ

وعقدوا عليهم، الخروج عىل وتحالفوا أمية، لبني الكيد عيلّ هاشم بنو اتفق لقد
لهم، الناس وُكْره أمرهم، واضطراب وظلمهم أمية، بني أمر فيها يتذاكرون املجالس

الدولة. وقلب الدعوة لبث األمور ويدبرون هاشم، لبني ومحبتهم
ولديه يف فتسلسل عيلّ فرع فأما العباس؛ وفرع عيلّ، فرع فرعان: هاشم وبنو
ألنه الحسن، أوالد يف سلسلتها فرقة ثالث: أهمها فرًقا افرتقوا ثم الحسني، ثم الحسن
معاوية إىل الخالفة سلم قد الحسن ألن الحسني، أوالد يف سلسلتها وفرقة عيلّ؛ أوالد أكرب
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بن بمحمد املعروف وهو فاطمة، غري من عيلّ ابن يف جعلتها وفرقة أوالده؛ حق فأضاع
هاشم أبي ابنه إىل منه انتقلت ثم وأخويه، أبيه وفاة بعد إليه آل الحق ألن الحنفية،
ملحمد هاشم أبي بتنازل العباس بيت إىل العباسيون يقول فيما تحولت وهنا هللا؛ عبد

العبايس. عيلّ بن
دعوتهم عند يرصحون يكونوا لم أنهم العباسيني خطة إحكام من فكان هذا ومع

بعض. عىل بعضهم الهاشميني انشقاق ليتجنبوا اإلمام باسم املواقف من كثري يف
نارص وقد عباس، بن هللا عبد ابنه ثم النبي، عم العباس فأولهم العباس بيت وأما
وكذلك نفسه؛ أعماق يف كرههم وإن األمويني، وسالم معاوية إىل تحول ثم أوًال، عليًا
مروان بن امللك عبد أيام يف ذهب اد، بالسجَّ امللقب العباس بن هللا عبد بن عيلّ ابنه كان
(بلدة الُحَميمَة إىل فتحول بعده امللك عبد ابن الوليد إليه أساء ثم بها، وأقام دمشق إىل
فتظاهر عيلّ بن محمد ابنه أتى ثم ١١٨هـ. سنة مات وبها بالشام) البلقاء أعمال من
العباسية. الدعوة بدء ذلك فكان إليه العلوي هاشم أبي بعد قيل ثم العلويني، بمشايعة
الخلفاء أول وهو ١٣٢ سنة السفاح استوىل حتى ذكره تقدم ما أخباره من وكان

العباسيني.

بأنهم العباسيون وشعر العلويون، عليهم غضب حتى للعباسيني يستقر امللك بدأ وما
بأكثر عليهم فقسوا ملكهم، لتدعيم والقسوة الشدة إىل حاجة يف أنهم الدولة، عهد حديثو
للعمل وحالفوهم خالطوهم يوم وأساليبهم بالعلويني أعرف كانوا ثم األمويون، قسا مما
أساليبهم. بمثل ومنازلتهم مكايدهم ومعرفة تتبعهم عىل أقدر فكانوا األمويني، ضد
أو العلويني معسكر هاشم، بني من كالهما آخرين معسكرين عن األمر وانكشف
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عم ابن طالب أبي بن بعيلّ يُدلون األولون العباسيني؛ ومعسكر الطالبيني،
القتال واحتدم ملسو هيلع هللا ىلص؛ النبي عم العباس بجدهم يدلون واآلخرون فاطمة، ابنته وزوج
كانت األمويني نار أن ورأوا أشد، بل األوىل سريتها املسألة وعادت وجهًرا، ًرسا بينهم

العباسيني. بنار قيست إذا جنة

َّر ال��ن��ا ف��ي ال��َع��بَّ��اس ِب��ن��ي َع��ْدَل َل��يْ��َت ي��ا ل��ن��ا ع��اد َم��ْرَواَن بَ��ن��ِي َج��ْوَر ي��ال��ي��ت
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بني حكم ابتداء يف قال أموي)، شاعر (وهو العبيل عدي أبا أن األغاني وحكى
أمية: بني رثاء يف املشهورة قصيدته العباس

األن��ْف��ِس ال��َم��ْض��ج��َع ع��ن نُ��ُش��وزي َرأت ل��ّم��ا أُم��ام��ُة ت��ق��ول
��س ال��نُّ��عَّ األع��يُ��ِن َه��ْج��َع��ِة ل��ِدي َم��ْض��َج��ع��ي ع��ل��ى ن��ْوم��ي وق��ل��ة
تُ��ب��ِل��س��ي ف��ال أب��اِك َم��نَ��ْع��َن ال��ه��ُم��وم ف��ق��ل��ت َع��َراك؟ م��ا أب��ي!

القصيدة. آخر إىل
هذه واستنشداه العلويان) (اإلمامان الحسني ابنا والحسن هللا عبُد الشاعر فقصد
عمه له فقال حسن؛ بن هللا عبد بن محمد بكى عليها أتى فلما فأنشدها، القصيدة
وهللا فقال: تريد؟ ما العباس ببني تريد وأنت أمية بني عىل أتبكي حسن: بن الحسن
منهم، هلل خوًفا أقل إال العباس بنو فما نقمنا، ما أمية بني عىل نقمنا كنا لقد عم يا
أمية) بني (يعني للقوم كانت ولقد عليهم، منها ألوجب العباس بني عىل الحجة وإن
كثريًا ماًال عدي أبا فأعَطوا املنصور)، (أي جعفر ألبي ليست وفواضل ومكارم أخالق

وانرصفوا.87

فجاء ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول العلويني قرابة هي األمويني عىل للعلويني حجة أكرب كانت
خاصمهم فلما فقط، بالقرابة باالعتزاز وبدأوا الحجة، هذه ينازعونهم العباسيون
النبي عم العباس إىل ينتسبون فالعباسيون منهم، أقرب إنهم العباسيون قال العلويون

العم. ابن من أقرب والعم النبي، عم ابن عيلّ، إىل والعلويون ملسو هيلع هللا ىلص،
بن داود وصعد املنرب صعد بالخالفة بويع ملا السفاح العباس أبا أن ذلك من
هلل «الحمد قاله: مما فكان العباس أبو فتكلم دونه، فقام العبايس) البيت (أحد عّيل
وجعلنا بنا، وأيّده لنا واختاره وعّظمه، وّرشفه فكّرمه لنفسه، اإلسالم اصطفى الذي
تقوى ال كلمة وألزمنا له، والنارصين عنه والذابني به، والُقوَّام وحصنه وكهفه أهله
وأنبتنا آبائه، من وأنشأنا هللاوقرابته، رسول برحم وخّصنا وأهلها، بها أحقَّ وجعلنا
علينا، حريًصا َعنتنَا، ما عليه عزيًزا أنفسنا من جعله نبعته، من واشتقنا شجرته، من

.١٠٥/١٠ األغانى 87
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عىل بذلك وأنزل الرفيع، باملوضع وأهله اإلسالم من ووضعنا رحيًما، رءوًفا باملؤمنني
يُِريُد ﴿إِنََّما القرآن: محكم من أُنزل فيما قائل ِمن عزَّ فقال عليه، يُتَىل كتابًا اإلسالم أهل
َعَليِْه أَْسأَلُُكْم الَّ ﴿ُقل وقال: تَْطِهريًا﴾، َرُكْم َويَُطهِّ اْلبَيِْت أَْهَل الرِّْجَس َعنُكُم ِليُذِْهَب هللاُ
هللاُ أََفاءَ َ ﴿ما وقال: األْقَرِبنَي﴾، َعِشريَتََك ﴿َوأَنِذْر وقال: اْلُقْربَى﴾، ِيف َة اْلمَودَّ إِالَّ أَْجًرا
ثناؤه جل فأعلمهم َواْليَتَاَمى﴾؛ اْلُقْربَى َولِِذي َولِلرَُّسوِل َِّ ِ َ اْلُقَرى أَْهِل ِمْن َرُسولِِه َعَىل
لنا تكرمة نصيبنا والغنيمة الفيء من وأجزل تنا، ومودَّ حقنا عليهم وأوجب فضلنا،
قاله: مما فكان عيلّ ابن داود بعده وقام إلخ؛88 العظيم» الفضل ذُو وهللا علينا، وفضًال
وسماؤها، أرضها وأرشقت غطاؤها، وانكشف الدنيا، حنادس تقشعت اآلن الناس، «أيها
السهم وعاد باريها، القوس وأخذ مبزغه، من القمر وبزغ مطلعها، من الشمس وطلعت
لكم، والرحمة بكم، الرأفة أهل نبيكم، بيت أهل يف نصابه إىل الحق ورجع منزعه، إىل
يف فنحكم نسري أن لكم العباس وذمة رسوله وذمة هللا ذمة وإن أال … عليكم والعطف
املوقف هذا موقف ما الناس أيها وهللا وإنه رسوله؛ وسنة هللا بكتاب والعامة الخاصة
هللا عباد فاقبلوا خلفي، القائم وهذا طالب، أبي بن عيلّ من به أوىل أحد هللا رسول بعد

إلخ. لكم» فتح ما عىل واحمدوه برش، آتاكم ما
سديف استأذنه ثم فخطب، قام السفاح، قبل من الحجاز هذا عيلّ بن داود ُويلِّ وملا
خطئت — الضالل «أتزعم قال: مما فكان بمرقاة، داود دون سديف فقام ميمون، بن
الفضل ألكم الناس؟ معارش وِبَم ولَم برتاثه؟ أوىل هللا رسول آل غري أن — أعمالهم
العباس مثل يُر لم … للسلب والورثة لنسب، ا يف الرشكاء القرابة، ذوي دون بالصحابة
وجلدة أبيه، بعد هللا رسول أبو الحرمة، حق بواجب األمة له اجتمعت املطلب، عبد بن

إلخ.89 َقَسًما» له يعىص وال أمًرا، له يُرّد ال خيرب، يوم عينيه بني ما
قال: األمر؟ هذا تّدعون بم فسأله الرَّضا، موىس بن عيلّ يوًما املأمون وناقش
املأمون: فقال عنها؛ هللا ريض فاطمة وبقرابة وسلم عليه هللا صىل النبي من عيلّ بقرابة
أهل من وسلم عليه هللا صىل هللا رسول خلف ففي القرابة إال يشء ههنا يكن لم إن
من فاطمة بقرابة كان وإن مثله، القرابة يف هو ومن عيلّ، من إليه أقرب هو من بيته،

.١٢٦/٩ الطربى 88
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وهما حق األمر هذا يف لعيلّ وليس والحسني، للحسن فاطمة بعد الحق فإن هللا رسول
عيلّ واستوىل حيَّان، وهما جميًعا ابتزهما قد ٍّ عليا فإن ذلك عىل األمر كان وإذا يان؛ حَّ

نطًقا.90 موىس بن عيلّ أحار فما له، يجب ال ما عىل
بدولتهم، وعد وسلم عليه هللا صىل هللا رسول أن يدعون العلويون الشيعة وكان
مثل العباسيون فادعى وبملكهم، بهم برشوا بعده من واألئمة طالب أبي بن عيلّ وأن
هللا رسول أن ناس «فزعم األخبار، هذه مثل لهم يضعون من ووجدوا الدعوى، هذه
عبد بابنه أتاه حني وأنه ولدك، يف تكون إنها العباس: لعمه قال وسلم عليه هللا صىل
إىل دفعه ثم التأويل، وعّلمه الدين يف فّقهه اللهم وقال: ِفيه، يف وتفل أُُذُنه يف أذن هللا

األمالك».91 أبا إليك خذ له: وقال أبيه

العلويون فغضب الخالفة، دست يف وتربعوا األمويني، وأبادوا األمر، للعباسيني تم
هما باملدينة، يقيمان سيدان وسادتهم رجاالتهم من وكان مضض؛ عىل قليًال وسكتوا
بالنفس يلقب وكان طالب، أبي بن عيلّ بن الحسن بن الحسن بن هللا عبد بن محمد
وكرًما ورياسة وفصاحة وشجاعة وعلًما ودينًا ورشًفا (فضًال شئت ما وكان الزكية،
الزكية)، (النفس حول العلويني من كثري فالتف هللا؛ عبد بن إبراهيم أخوه ثم ونبًال)،
وبثوا عهدها، وقرب الدولة بدء فرصة وينتهز السفاح، عىل يخرج أن عىل وأرادوه
كتاب وضبط إليه، بامليل للعباسيني يعملون كانوا الذين القادة بعض وبدأ له، الدعاة
أمواًال قبله وأن له، يبايع أنه يعلمه الزكية النفس إىل ُهبرية بن هللا عبد بن يزيد من
ابن بقتل فأمر السفاح إىل الكتاب فأرسل مقاتل؛ ألف عرشين معه وأن وسالًحا، وعدَّة
عليه يستعني فكان أشياء الزكية النفس عن السفاح العباس أبا يبلُغ وكان فقتل. ُهبرية

نفوسهم. من فيهدئ جميًعا ويصانعهم وعمه بأبيه
الزكية النفس هللا عبد بن محمد بدأ املنصور، جعفر ألبي الخالفة انتقلت إذا حتى
أظهر ثم مكانه، يعلم وال يتخفى أمره أول وكان هاشم، بني أرشاف وبايعه يتحرك،
وعزل املدينة عىل غلب ثم يسري، نفر إال عنه يتخلف ولم املدينة، أعيان «وتبعه أمره

.١٤١/٢ األخبار عيون 90
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وأخرج السجون أبواب وكرس وقاضيًا، عامًال عليها ورتب املنصور، قبل من أمريها عنها
منهما واحد كل «فكتب يتكاتبان، واملنصور هو وأخذ املدينة»، عىل واستوىل بها من
الخالفة يف بحقه كتابه يف كل احتج وقد الكتب»، محاسن من نادًرا كتابًا صاحبه إىل
يف يدور كان وما فريق، كل حجج يرياننا — حًقا — والكتابان — خصمه عىل وفضله
أهم من وثيقتان الحق يف فهما اآلخرين، نحو كلٍّ وشعور والعباسيني، العلويني نفوس

لطولهما.92 فيهما ما نلخص الوثائق
ومن وإخوته وولده هو األمان عليه يعرض هللا عبد بن محمد إىل أوًال املنصور كتب
حاجاته، ويقيض شاء حيث ينزل ويرتكه درهم، ألف ألف يعطيه وأن وتابعه، بايعه
اختيار يف الخيار له ويرتك وأنصاره، وشيعته بيته أهل ِمن فيه َمْن ِسجنه ِمن ويطلق

يرضاه. الذي العهد وكتابة بهذا امليثاق ألخذ أحب من
طلبتموه إنما وإنكم حقنا، الحق «إن فيه: يقول كتابه هللا عبد بن محمد إليه فكتب
دوننا ورثتموه فكيف واإلمام الويص كان عليٍّا أبانا وإن … بشيعتنا فيه ونهضتم بنا
يفخر وال فضلنا بمثل يُمتُّ هاشم بني من أحد ليس أن علمت وقد أحياء، ونحن
عمرو93 بنت فاطمة هللا رسول أُم بنو وأنَّا … وسببنا ونسبنا وحديثنا قديمنا بمثل
نسبًا، هاشم بني أوسط فأنا بينكم، من اإلسالم، يف فاطمة ابنته وبنو الجاهلية، يف
وتعاىل تبارك هللا وأن األوالد،94 أمهات يف تعّرق ولم العجم تلدني ولم وأبًا، أًما وخريهم
أصحابه ومن وسلم، عليه هللا صىل محمد أفضلهم النبيني من فولدني لنا، يختار يزل لم
أفضلهن نسائه ومن طالب، أبي بن عيلّ جهاًدا، وأكثرهم علًما، وأوسعهم إسالًما أقدُمهم
نساء وسيده أفضلهن بناته ومن القبلة،95 وصىل باهلل آمن من أول خويلد بنت خديجة
قد ثم الجنة. أهل شباب سيِّدا والحسني الحسن اإلسالم يف املولودين ومن الجنة، أهل
رسول وأن مرتني،97 الحسن ولد املطلب عبد وأن مرتني،96 عليٍّا ولد هاشًما أن علمت

النص. يف بينهما قليل اختالف عىل للمربد والكامل الطربي تاريخ يف نصهما إىل فارجع شئت إن 92
هللا. رسول أبا هللا عبد أولدها املطلب عبد زوج فاطمة هي 93

بربزية. ولد أم أمه ألن باملنصور يعرض 94
فيها. وصل أي 95

أمه. قبل ومن أبيه قبل من أي 96
كذلك. 97
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يل اختار حتى يل يختار هللا فمازال والحسني، الحسن جدَّّي ِقبل من مرتني، ولدني هللا
خري ابن فأنا عذابًا،98 النار أهل وأهون الجنة يف درجة الناس أرفع «فولدني النار، يف
ويذكره عليه عرض كما األمان املنصور عىل يعرض ثم إلخ». األرشار خري وابن األخيار

عهود. من نقض بما
ُجلُّ فإذا كالمك «بلغني قال: فما حجة، حجة حججه عىل ا رادٍّ املنصور فأجابه
اآلباء وال كالعمومة النساء هللا يجعل ولم والغوغاء. الُجَفاَة به لتُضل بالنساء، فخرك
فأجابه أربعة. وعمومتُه ملسو هيلع هللا ىلص محمد بعث وتعاىل تبارك هللا أن علمت ولقد … كالَعَصبَة
أبي أم فاطمة من ذكرت ما فأما .… أبوك100 أحدهما اثنان وكفر أبى،99 أحدهما اثنان
الحسن أم فاطمة من ذكرت ما وأما لإلسالم، ولدها من أحًدا يهد لم هللا فإن طالب
واآلخرين األولني فخري مرتني، الحسن ولد املطلب عبد وأن مرتني، عليٍّا ولد هاشًما وأن
واحدة؛ مرة إال املطلب عبد يلده ولم واحدة، مرة إال هاشم يلده لم هللا رسول محمد
ٌد ُمَحمَّ َكاَن ﴿َما فقال: ذلك أبى وجل عز هللا فإن هللا رسول ابن أنك من ذكرت ما وأما
لقرابة وإنها ابنته، بنو ولكنكم النَِّبيِّنَي﴾ َوَخاَتَم ِهللا رَُّسوَل َوَلِكن رَِّجاِلُكْم ن مِّ أََحٍد أَبَا
ِقبلها، من اإلمامة تورث فكيف تُؤم، أن يجوز وال املرياث تحوز ال امرأة أنها غري قريبة،
فأبى ليًال، ودفنها ًرسا، ومرَّضها تخاصم، فأخرجها وجه بكل أبوك بها طلب ولقد
معاوية إىل فسلمه الحسن، أبيك إىل جدك أمر وأفيض .… الشيخني101 تقديم إال الناس
فأما بعتموه؛ فقد يشء فيها لكم كان فإن … شيعته يديه يف وأسلم ودراهم، بخَرق
خيار الرش يف فليس عذابًا، النار أهل أهون أباك فجعل الكفر يف لك اختار هللا إن قولك
هاشم بني أوسط وإنك األوالد، أمهات فيك تعّرق ولم العجم تلدك لم إنك قولك وأما …
من عىل نفسك وقدمت طًرا، هاشم بني عىل فخرت رأيتك فقد وأبًا، أًما وخريهم نسبًا
وعىل هللا،102 رسول ابن إبراهيم عىل فخرت وفصًال، وأصًال وآخًرا أوًال منك خري هو
رسول وفاة بعد مولود فيكم ُولد وما غًدا، هللا من تكون أين ويحك فانظر َوَلَده، والٍد

طالب. أبا يريد: 98
والعباس. حمزة أجابه: من 99

لهب. وأبو طالب أبو هما 100

وعمر. بكر أبو الشيخان: 101
القبطية. مارية أمه ألن 102
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بنو فقتلكم واحد غري منكم خرج ولقد … ولد ألم وهو الحسني بن عيلّ من أفضل هللا
بثأركم فأدركنا عليهم خرجنا حتى النخل جذوع عىل وصلبوكم بالنار، وحَرقوكم أمية،
تويف قد أْن علمَت ولقد … وديارهم أرضهم وأورثناكم أقداركم، ورفعنا تدركوه، لم إذ
املطلب، عبد بني دون وارثه فكان العباس، إال أحد عمومته من وليس ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول
فاجتمع العباس)، ولد (أي ولده إال ينلها فلم هاشم، بني من واحد غري الخالفة وَطَلَب
القديم بفضل ذهب فقد الخلفاء، القادة وبنوه األنبياء، خاتم هللا رسول أبو أنه للعباس

إلخ. والحديث»
رأسه عىل كثيًفا جيًشا املنصور إليه فأرسل القلم، يفلح لم إذ السيف تدخل ثم
املدينة، من قريب موضع يف محمد بجيش جيشه فالتقى موىس، بن عيىس أخيه ابن

املنصور. إىل رأسه وحمل وُقتل هللا عبد بن محمد فُغلب
وكثرت هناك، أمره وأظهر البرصة، إىل ومىض هللا، عبد بن إبراهيم أخوه خرج ثم
أيًضا، موىس بن عيىس إليه فأرسل واملعتزلة، الزيدية من كثري إليه وانضم جموعه
لها يقال الكوفة من قريبة قرية يف إبراهيم وقتل كذلك، املنصور لعسكر الغلبة فكانت
املعارك هذه يف وقتل باخمرى»، «قتيل بأنه إبراهيم يعرف هذا أجل ومن «باَخْمَرى»
عىل رسداب يف املنصور حبسهم منهم، عديد عدد عىل وقبض العلوي، البيت من كثري
املنصور وغضب ماتوا. حتى ضوء إليهم يصل ال الكوفة من بالقرب الفرات شاطئ
خرج شديدة خطبة خراسان أهل يف فخطب الطالبيني، من املتتالية األحداث هذه من
كما العلويني لتاريخ فيها وعرض ورهب، ورغب وشتم فسب وتؤدته، اتزانه عن فيها

ألهميتها: إثباتها فأحببنا هو، يتصوره
قال: ثم ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل صىل ثم عليه وأثنى هللا فحمد املنرب صعد

لم غرينا بايعتم ولو دولتنا، وأهل وأنصارنا شيعتنا أنتم خراسان: أهل يا
طالب أبي بن عيلّ ولد من هؤالء بيتي أهل وإن منا، خري هو من تبايعوا
وال بقليل فيها لهم نعرض فلم والخالفة، هو إال إله ال الذي وهللا تركناهم
فاقرتفت الحكمان، عليه وحكم فتلطخ طالب أبي ابن عيلّ فيها فقام كثري،
وأصحابه وأنصاره شيعته عليه وثبت ثم الكلمة. عليه واختلفت األمة، عنه
كان ما فوهللا عيلّ، بن الحسن بعده من قام ثم فقتلوه، وثقاته وبطانته
أجعلك أني معاوية: إليه قدس فقبلها األموال عليه عرضت قد برجل، فيها
فأقبل إليه، وسلمه فيه كان مما له فانسلخ فخدعه بعدي، من عهدي ويلّ
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حتى ذلك عىل يزل فلم غًدا، فيطلقها واحدة يوم كل يف يتزوج النساء عىل
وأهل العراق أهل فخدعه عيلّ، بن الحسني بعده من قام ثم فراشه؛ عىل مات
السوداء املدرة هذه أهل الفتن، يف واإلغراق والنفاق الشقاق أهل الكوفة؛
فرق فأساملها، سلم وال فأحاربها، بحرب هي ما فوهللا الكوفة) إىل (وأشار
بن زيد بعده من قام ثم قتل؛ حتى وأسلموه فخذلوه وبينها، بيني هللا
وثب ثم أسلموه.. وأظهروه أخرجوه فلما وغّروه، الكوفة أهل فخدعه عيلّ
ِتَرٌة عندنا لهم كنت ما وهللا عزنا؛ وأذهبوا رشفنا، فأماتوا أمية، بنو علينا
من فنفونا عليهم، خروجهم وبسبب فيهم إال كله ذلك كان وما يطلبونها،
هللا ابتعثكم حتى بالرشاة، ومرة بالشام، ومرة بالطائف، مرة فرصنا البالد،
أهل بحقكم ودمغ خراسان، أهل بكم وعزنا رشفنا فأحيا وأنصاًرا، شيعة لنا
الحق فقر عليه، هللا صىل نبينا عن مرياثنا إلينا وصار حقنا، وأظهر الباطل،
هلل والحمد ظلموا، الذين القوم دابر وُقطع أنصاره، وأعز مناره، وأظهر مقره
وحكمه فيها، هللا فضل من قرارها عىل فينا األمور استقرت فلما العاملني، رب
عليهم، به هللا فضلنا ملا وبغيًا لنا، منهم وحسًدا ظلًما علينا وثبوا لنا، العادل

وسلم: عليه هللا صىل نبيه ومرياث خالفته، من به وأكرمنا

وال��ُج��بْ��ُن ال��ج��ه��ُل ال��ُخ��ّل��ت��ان ل��ب��ئ��س��ت ع��دِّوه��م م��ن وُج��ب��ن��ا ع��ل��يَّ َج��ْه��ال

بجهالة، أتيت ما األمر هذا من أتيُت ما خراسان، أهل يا وهللا فإني
فالن يا قم فقلت: رجاًال لهم دسست وقد والتعرم، السقم بعض عنهم بلغني
فخرجوا عليه، يعملون مثاًال لهم وحذوُت كذا املال من معك فخذ فالن، يا قم
شاُب، شيُخ منهم بقي ما فوهللا األموال، تلك إليهم فدسوا باملدينة أتوهم حتى
يل وحلَّت وأموالهم، دماءهم بها استحللُت بيعة بايعهم إال كبري وال صغري وال
يرون فال عيلّ، الخروج والتماسهم الفتنة: وطلبهم بيعتي بنقضهم ذلك عند
اآلية هذه املنرب درج عىل يتلو وهو نزل ثم يقني، غري عىل ذلك أتيت أني
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ِيف َكانُوا َُّهْم إِن َقبُْل ن مِّ ِبأَْشيَاِعِهم ُفِعَل َكَما يَْشتَُهوَن َما َوبنَْيَ بَيْنَُهْم ﴿َوِحيَل
ِريٍب﴾.103 مُّ َشكٍّ

وعباسيني؛ علويني قسمني: ينقسمون الناس جعلت الهاشميني جانبي من الحجج هذه
اإلسالمية الفرق حتى ورأينا بعد؛ لهما سنعرض فريقني أيًضا ينحازون الشعراء ورأينا
غالتها من كان عباسية أخرى وفرقة علوية، شيعة ففرقة االنقسام، هذا أيضا تنقسم

بالّراوندية. يلقبون قوم
ذكره ما أصدقها لعل مختلفة، تصويرات املؤرخون صورهم قد الراوندية:
وغريهم، خراسان أهل من املطلب عبد بن العباس ولد شيعة «إنهم قال: إذ املسعودي
عمه ألنه املطلب عبد بن العباس بعده الناس وأحق قبض، هللا رسول إن (قالوا)
ِهللا﴾، ِكتَاِب ِيف ِببَْعٍض أَْوىلَ بَْعُضُهْم األْرَحاِم ﴿َوأُولُو تعاىل: هللا لقوله وعصبته، ووارثه
بكر أبي من وتربأوا إليهم، هللا رده أن إىل أمًرا وظلموه حقه، اغتصبوه الناس وإن
هلم أخي ابن يا لقوله: وذلك لها؛104 بإجازته طالب أبي بن عيلّ بيعة وأجازوا وعمر،
املعنى هذا يف كتبًا (الراوندية) هؤالء صنف وقد اثنان. عليك يختلف فال أبايعك إيلَّ
بن عمرو صنفه كتاب ومنها ومنتحليها، أهلها أيدي يف متداولة وهي ادعوه، الذي
ولم … املذهب لهذا فيه يحتج العباس» ولد «إمامة بكتاب املرتجم وهو الجاحظ، بحر
ولد شيعة وهم — للراوندية الحجاج فيه استقىص وال الكتاب، هذا الجاحظ يصنف

وتظرًفا».105 تماجنًا ذلك فعل لكن يعتقده، كان وال مذهبه، (كان) ألنه — العباس
أبا «عبدوا قوًما منهم أن الطربي فريوي وسخف، غال من الراوندية هؤالء يف وكان
جماعتهم وخرج يطريون، كأنهم أنفسهم فألقوا الخرضاء، إىل وصعدوا املنصور، جعفر

هللا: أنت يريدون: أنت»106 أنت جعفر: بأبي يصيحون فأقبلوا بالسالح الناس عىل
ويزعمون األرواح بتناسخ يقولون كانوا خراسان أهل من قوم «إنهم الفخري: وقال
رجل عن — فالن هو جربيل وأن — كبارهم من رجل — فالن إىل انتقلت آدم روح أن

عيل. لبيعة العباس بإجازة أي 103
.١٥٧/٢ الذهب مروج 104

.٣٠٧/٩ الطربي 105

.٣٠٧/٩ الطربي 106
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رؤساءهم املنصور فأخذ ربنا؛ قرص هذا وقالوا املنصور قرص أتوا ظهروا قلما — آخر
إلخ. رجل» مائتي منهم فحبس

كما غال من فيهم غال الدينية. وفرقتهم العباسيني شيعة فالراوندية كان، ما وأيا
غال. من العلوية الشيعة يف غال

عىل حجتهم من أضعف العباسيني عىل العلويني حجة أصبحت الوضع وبهذا
يف الطائفتني وتنازع هللا، رسول من والقربى الهاشمية يف الجميع الشرتاك األمويني،

أقرب. أيهما

خليفة قام كلما وبعده، نؤرخه الذي العرص طوال العبايس العلوي النزاع واستمر
قبل أمره يستكشف وقد ويُقتَل، يقاتل ثم نفسه، إىل يدعو علوي داع قام عبايس
يتقرب ولكن والثورة الخروج يعتزم لم لعلوي يدس وقد يسم، أو فيحبس الخروج
كل تاريخ فاقرأ وهكذا؛ وعدوانًا ظلًما به التهمة فتلصق الباب، هذا من العباسيني إىل

للخالفة. شعار ذلك كان حتى العلويني مع وقائعه عىل تحصل خليفة
عليه وقبض داود، بن يعقوب وزيره عىل غضب وقد املهدي، توىل املنصور فبعد

فأطلقه. بحفظه وأمره علويًا إليه دفع املهدي ألن عمي، حتى السجن وأودعه
الحسن بن الحسن بن عيلّ بن الحسني عليه فخرج املهدي، بعد من الهادي توىل ثم
الهادي فأرسل بيته، أهل من جماعة معه وخرج باملدينة، طالب107 أبي بن عيلّ بن
يسمى هذا أجل ومن واملدينة. مكة بني (َفخ) له يقال بموضع فقتله؟ قاتله جيًشا إليه

الهادي. إىل رأسه وحمل فخ» «صاحب
النفس أخو وهو حسن، بن هللا عبد بن يحيى عليه فخرج الرشيد: هارون ويل ثم
األمصار؛ من كثري ناس وتبعه بالديلم، خروجه وكان باخمرى»، «قتيل وإبراهيم الزكية
وأن الرشيد، بخط أمانًا وطلب إليه، فمال الصلح إىل يستميله من الرشيد إليه فبعث
وقدم طلبه؛ إىل الرشيد فأجابه هاشم، بني وجّلة والفقهاء القضاة فيه عليه يشهد
بذلك فأفتى العهد، نقض يف والقضاة الفقهاء واستفتى عنده، فحبسه الرشيد إىل يحيى
إىل الرشيد أرسل ثم حنيفة، أبي صاحب الحسن بن محمد منهم آخرون وأبى بعضهم،
الحسني، بن عيلّ بن محمد بن جعفر بن بموىس إليه وويش حبسه. يف قتله من يحيى

أوربا. طبع ١٨٨ الفخري 107
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عليه وأدخل خفيًا، قتًال قتله ثم فحبسه بغداد، إىل وحمله باملدينة الرشيد عليه فقبض
أنفه. حتف مات أنه شهدوا شهوًدا

«كانت األصفهاني: الفرج أبو قاله ما الطالبيني مع أمره من كان األمني ويل فلما
اللهو من فيه كان بما لتشاغله تقدم، من خالف طالب أبي آل أمر يف محمد سرية
أحد عىل يحدث فلم قتل، حتى املأمون وبني بينه كانت التي الحرب ثم له، واإلدمان

سبب». وال بوجه حدث أيامه يف منهم
لهم؛ سانحة الفرصة أن العلويون رأى واملأمون، األمني بني الخالف وقع وملا
إال ألحدهما هم وال قائمة، بينهما والحروب واملأمون، األمني بني منقسمون فالناس
وويالتها الحرب من الناس ملل وأن مًعا، أمرهما يضعف بينهما الخالف وأن اآلخر،
وبثوا العلويون نشط ذلك أجل ومن العلويني؛ إىل العباسيني عن وجوههم يرصف قد

وفتهم. خروجهم وكثر الدعاة،
عيلّ بن الحسني بن الحسن بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد فخرج
وعظم الشيباني منصور بن ي الرسَّ ايا َ الرسَّ أبو جنده وقائد حربه، مدبر وكان بالكوفة،
بن محمد مات القتال أثناء ويف الرسايا، أبو هزمه بجيش املأمون بعث كلما وكان أمره،
بن زيد بن محمد بن محمد اسمه أمرد علويًا غالًما بدله الرسايا أبو فوّىل هذا، إبراهيم

عيل. بن الحسني بن عيل
بالكوفة، الدراهم الرسايا أبو ورضب الطالبيون، معه وقوي الرسايا أبي أمر وقوي
يخضع ولم وغريها. والبرصة واملدينة مكة األمصار عىل العلويني من عماله وأرسل
أبي هزيمة يف األكرب الفضل وكان كثرية، دماء وبذل شديد، بعناء إال الفتن هذه املأمون
عاصمة — مرو يف الفتنة هذه يف املأمون وكان أْعنَي، بن ثََمة هو الكبري للقائد الرسايا

بغداد. إىل ينتقل أن قبل — خراسان
من قبله أحد به يقم لم عمًال وأحدث غريب، برأي طلع ثم وفكر، املأمون فكَّر
أعيان أحوال واعترب … بعده الخالفة حال يف فكَّر أنه ذلك العباس، وبني أمية بني
وال أفضل وال أصلح فيهما ير فلم — العلوي والبيت العبايس البيت — البيتني أهل
الحسني بن عيلّ بن محمد ابن جعفر (ابن الرضا موىس بن عيلّ من أدين وال أروع
فامتنع بذلك الرضا وألزم بخطه، كتابًا بذلك وكتب إليه فعهد طالب)، أبي بن عيلّ بن
له، واملحسن األمر بهذا القائم هو املأمون وزير سهل بن الفضل وكان … أجاب ثم
املأمون وأمر محمد، آل من الرضا وسمي املأمون، بعد من موىس بن لعيلّ الناس فبايع
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العباسيون سمع فلما خراسان. يف هذا وكان الخرضة، ولبس السواد لباس بخلع الناس
وتغيري العلوي، البيت إىل العبايس البيت من الخالفة نقل من املأمون فعل ما ببغداد
من غضبًا الخالفة من املأمون وخلعوا ذلك، أنكروا الخرضة بلباس وأجداده آبائه لباس

املهدي».108 بن إبراهيم عمه وبايعوا فعله،
ذلك أن عندي إليه؟ يسبق لم الذي العمل هذا عىل املأمون حمل الذي ما ترى

أمور: إىل يرجع

مضعفة فتنًا فرآها يومه، إىل عيلّ عهد من قامت التي الفتن استعرض أنه (١)
والعلوي العبايس البيتني أمام السبيل يفتح أن الخري من فلعل للكلمة؛ مفرقة للدولة،
هذا كان فإن للمسلمني. العام الخري عىل البيتان ويتعاون الفتن فتنقطع خريهما، يختار
هذه بمثل يقطع ال الخالف أن دائًما، العقل يحكِّمون ال الناس أن عنه غاب فقد رأيه
الفتن، وتبعث العقل تعمي لبيتهم والعباسيني لبيتهم العلويني عصبية وأن السهولة،

كان. ما وهذا
أوىل عليًا أن يرون وهم بغداد، معتزلة مذهب عىل معتزليًا كان املأمون أن (٢)
وينقل مذهبه يحقق أن فأراد أحق؛ بعده من فذريته وعمر، بكر أبي من حتى بالخالفة

إليهم. الخالفة
والفرس فارسيان، وهما سهل بن والحسن سهل بن الفضل تأثري تحت كان أنه (٣)
فمازالوا الرشيد، أيام الربامكة بيت يف الشأن كان كما التشيع، عروقهم يف يجري

ونفذها. أقرها حتى آراءهما يلقنانه باملأمون
فإذا التقديس، من شيئًا أئمتهم يكسب للخالفة العلويني تويل عدم أن رأى أنه (٤)

التقديس. هذا عنهم فزال وصوابهم خطؤهم وبان للناس ظهروا الحكم ولوا

عليا املأمون زوج وقد ترصفه، يف صادًقا عمله يف مخلًصا كان املأمون أن ظني وأغلب
عيلّ يموت أن القدر شاء ولكن األخرى، بنته عيلّ بن محمد وزوج بنته، هذا الرضا
املأمون أن فادعوا ثالثة، أياًما مرض أن وبعد عهده، املأمون واله أن بعد رسيًعا، الرضا
يروون فاملؤرخون بعيد؛ وهذا أئمتهم، بسم الشيعة ادعاء أكثر وما بغداد، لثورة سمه
ظل بغداد إىل انتقاله وبعد موته بعد املأمون أن يروون كما عليه، الشديد املأمون حزن

بعدها. وما ٢٦٠ الفخري 108
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فلما بلبسها، القواد ويلزم يوًما، وعرشين تسعة العلويني) شعار (وهو الخرضة يلبس
السواد إىل يغريها أن اضطر ذلك يف الدسائس ودسهم لها العبايس البيت كراهية رأى
من املأمون غري أحد سمه قد يكون سم، قد حًقا كان فإن العبايس)، الشعار (وهو

العبايس. البيت دعاة
وجملة املأمون بني جرت طويلة مناظرة الفريد العقد يف ربه عبد ابن حكى وقد
للخالفة وأحقيته وعمر بكر أبي عىل عيلّ تفضيل إىل املأمون فيها ذهب العلماء، جلة من

دونهما.
مما فكان خروجهم، كثرة رغم العلويني عىل يعطف املأمون ظل كله هذا ومع
فأحسن طالب أبي بن عيلّ املؤمنني أمري عمك بنو «وهؤالء قال: أن املعتصم به أوىص
سنة كل يف تغفلها فال وِصالتهم محسنهم، من وأقبل مسيئهم، عن وتجاوز صحبتهم،

شتى».109 وجوه من تجب حقوقهم فإن محلها، عند
ابن عيلّ بن الحسني بن عيلّ بن عمر بن القاسم بن محمد خرج املعتصم عهد ويف
محمد عىل قبض ثم هزمه، بجيش ظاهر بن هللا عبد إليه فبعث خراسان، يف طالب أبي
وكان خرب؛ له يعرف ولم هرب ثم السجن، فأودع املعتصم، إىل به وبعث القاسم بن

والتوحيد. بالعدل القول من االعتزال مذهب يذهب العلم أهل من محمد
الرومي: ابن قال كما كان وهكذا

ُم��َض��رَّج ب��ال��دم��اء َزِك��يُّ ق��ت��ي��ُل م��ح��م��د ل��ل��ن��ب��ي أواٍن ل��ك��ل

عامة من تشيع بمن تنكيلهم يكن ولم الطالبيني، أئمة مع العباسيون فعله ما هذا
«يقتلهم طالب أبي آل عىل أعوانه سلط الخراساني مسلم فأبو ذلك، من بأقل الناس
والرشيد املنصور سجون وملئت وجبل»، سهل كل يف ويطلبهم ومدر، حجر كل تحت
تخصص وال جنازته، تتبع فال الُهدى أئمة من إمام «ويموت لهم، تشيع ومن بالعلويني
جنازته فتحرض ضارب، أو مسخرة أو العب أو للعباسيني) (ماجن ويموت مقربته،
يعرفونه َمن فيهم ويَْسَلم والوالة، القّواد عنه التعزية مسجَد ر ويعمِّ والقضاة، العدول
ويقتلون مانويًا، أو فلسفيًا كتابًا يدرس ملن يتعرضون وال سوفسطائيًا، أو دهريًا

.٢٩٥/١٠ الطربي 109
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الشيعة شعراء بعض ويتكلم عليًا.. ابنه سمى من دم ويسفكون شيعيًا، عرفوه من
ديوانه، ويمزق لسانه، فيقطع النبي، معجزات ذكر يف بل الويص، مناقب ذكر يف
هارون إن حتى النمري: منصور قرب نبش وكما الربقي، عمار بن هللا بعبد فعل كما
مذهب ونرص طالب، أبي آل شتم ملن إال نواًال يبذالن وال ماًال يعطيان ال كانا واملتوكل
قريب بن امللك عبد مثل األدباء ومن األموي، حفصة أبي بن مروان مثل النواصب،
وذهبًا؛ فضة والديلم الرتك ديار ويمألون وسغبًا، جوًعا عمهم بني يقتلون األصمعي..
السواد أنباط ويولون واألنصاري؛ املهاجري ويجفون والفرغاني، املغربي يستنرصون
أمهم، مرياث طالب أبي آل ويمنعون قيادتهم، والطماطم111 العجم وقلف110 وزارتهم،
يطعمها، فال الشهوة األيام عىل ويقرتح فيحرمها، األكلة العلوي يشتهي جدهم؛ ويفء
املديني، مريم أبي ابن إىل ترصف والحجاز، الحرمني وصدقات واألهواز، مرص وخراج
الزامر، وبرصوما الضارب، زلزل وإىل السهمي،112 جامع وابن املوصيل، إبراهيم وإىل
أمة كفاية األرشوسني واألفشني الرتكي وبغا بلد، أهل قوت النرصاني بختيشوع ويقطع
أهل سادات من والسيد رسية، ألف عرش باثني يترسى — زعموا — واملتوكل عدد؛ ذات
الصفاعنة،113 أرزاق عىل مقصور الخراج مال وصفوة سندية! أو بزنجية يتعفف البيت
الفاطمي عىل ويبخلون الَقرَّادين. ورسوم الكّالبني، ُطْعِمة وعىل املخاتنة، موائد وعىل
ما لها ويجرون بالبدر، العوادة ويشرتون وحبة، دانق عىل ويصارفونه رشبة، أو بأكلة
وفرضت الصدقة، عليهم وحرمت الخمس لهم أحل الذين والقوم عسكر، برزق يفي
ثوبه، ويبيع سيفه، أحدهم ويرهن فقًرا، ويهلكون ًرضا، يتكففون واملحبة، الكرامة لهم
أمية بني ومثالب … ضعيفة بنفس دهره عىل ويتشدد مريضة، بعني فيئه إىل وينظر
العباس بني مثالب جانب يف وقليلة صغرية وشناعتها، قبحها ومع وكثرتها، عظمها مع
تجامل فإن … املسلمني أموال واملعايص املالهي يف وفرقوا الجبارين، مدينة بنوا الذين

يختن. لم من وهو أقلف جمع القلف: 110
يفصح. فال عجمة لسانه يف من وهو الطاءين بكرس ِطمِطم جمع الطماطم: 111

الرشيد. ندماء من مريم أبي وابن مغنيان، جامع وابن املوصيل إبراهيم 112
وسخرية. به هزؤوا قفاه عىل يصفع من وهو مصفعاني جمع لعله الصفاعنة: 113
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يزل لم الذي القايض وعىل يعزل، ال الذي األمري عىل نتوكل فإنا أمري أو وزير علينا
يعدل».114

املستمرة والحروب والفتن للدسائس مجاًال اإلسالمية البالد ساحة كانت فقد بعد، أما
يحسم أن غري من بعده، نؤرخه الذي العرص آخر إىل تقريبًا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وفاة من
خطتهم، وتنفيذ مطالبهم عن يعدلون الشيعيون فال الدولة؛ ورجال الشيعة بني النزاع
ومهما وهوادة؛ رفق يف يعالجونها وال الشيعة، ملطالب يستسلمون بالطبع الساسة وال
فلست والخطط، والفتن والتفكري واألموال الرءوس من الفريقان أنفق ما عظم يف بالغت
إخضاع يف بذل الذي الجهد وقدر املسلمني كلمة اجتمعت لو أن وظني قدره؛ ببالغ
لكان — للعلويني والعباسيني األمويني إخضاع أو العباس، وبني أمية لبني العلويني
تغريًا التاريخ وجه يتغري ولكان للمسلمني، وإخضاعه العالم أكثر لفتح يكفي جهًدا
تفرق عرص كل يف دائًما الحكم شهوة ولكن آخر. نمط عىل جديد من كله ويكتب تاًما،
واألخ وأبيه، االبن بني وتفرق ِمرتها، وتضعف قوتها، وتحل األمة، وحدة وتضيع الكلمة،
يف التاريخ صفحات دائًما تمأل التي هي الحكم شهوة عن الناتجة واألحداث وأخيه؛
وضده؛ لليشء املعقولة األسباب يوجد أن دائًما العقل استطاعة ويف والحديث، القديم
وتسمع خصومهم، مع والباطل معهم الحق أن فتظن الشيعة من الحجج تسمع فقد

فكذلك. والعباسيني األمويني حجج
بالحكم الناس أحق ولكان هؤالء، وال هؤالء حجج قبلوا ما الناس عقل ولو
ورفعته، رشفه يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول نسل من كان سواء حبشيًا، عبًدا كان ولو أصلحهم،
ومن للناس، أنفعهم الناس خري ألن وضعته، حقارته يف حالق أو نجار نسل من أو
ككل صناعة الناس وحكم والرشير؛ والخري والفاسد، الصالح ينتج عال مهما بيت كل
وضوح يف نعرف أن غري من مختلفة أوساط من وينبغ النابغ، فيها ينبغ الصناعات

ونبوغه. نبعه قوانني
األرستقراطية البيوت ألن مقتنعوه، يكثر لم وسالمته بساطته مع النظر هذه ولكن
أصلح هو فمن عمليًا، يكون ما أصعب نظريًا، سهل — األسف مع — وألنه ترتضيه، ال

األمويني نكبات فيها عدد رسائله، من قيمة طويلة رسالة يف الشيعي الخوارزمي بكر أبو 114

للعلويني. والعباسيني
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وكيف لحمايته والعقد الحل أهل نختار وكيف نقيمه، فكيف عليه عثرنا وإذا الناس؟
إلخ. أنفسهم؟ يحمون كيف بل يحمونه،

وعىل صعبًا، والتنفيذ سهًال، الحل وكان وأمثاله، هذا يف قديًما املسلمون فكر كم
وخصومهم. الشيعة بني الثورات كل كانت وحده الخالف هذا

هينة؛ اإلجابة تكن لم النزاع؟ هذا يف حق عىل كان الفريقني أي سألت أنت فإن
رسول بيت أهل عىل الحنو عاطفة هي نبيلة، رشيفة عاطفة يحكمون الشيعة هؤالء
إىل الحب هذا وأداهم لنسله، حب تبعها للرسول حب عاطفة هي عليهم، والعطف هللا
يكن لم وإن العاطفة جمال هذا ويف — نسله فليحكمنا هللا رسول حكمنا يقولوا أن
ماًال الحكم وليس يشء، والحكم يشء الحب إن خصومهم: وقال — املنطق جمال فيه
تخرج فقد الناس، عىل هللا وزعها أهلية هي إنما الفريضة، حسب توزع تركة وال يورث،
الدولة مناصب من املنصب كان وإذا رفيع؛ بيت من تخرج وال وضيع، بيت من الكفاية
ألن أوىل فالخالفة خاصة، أهلية تستوجب ألنها تورث ال والكتابة والوزارة، كالقضاء،
جمال فيه يكن لم وإن املنطق، جمال القول هذا ويف أعظم؛ ومسئوليتها أشد عبئها
كل يف وكان اآلخر، عىل الحكم يف فأرسف فقط، ناحيته من نظر حزب فكل العاطفة؛

اشتعالها. يزيد وقوًدا النار عىل يلقي من فريق
عثمان يف رأيه عن سئل فقد عيلّ، اإلمام إىل تنسب البالغة نهج يف جملة وتعجبني
يف واقع، حكم وهلل الجزع؛ فأساءوا وجزعوا األثرة فأساء استأثر «إنه فقال: وقاتليه
وهو عليه، والناقمني عثمان بني كان ملا وصف أصدق هذا ولعل والجازع»، املستأثر

الشيعيني. من عليهم والناقمني والعباسيني، لألمويني وصف أصدق كذلك
وكان كبري، حد إىل العربي األدب أغنت التشيع حركة أن الحق يف الشيعة: أدب
طبيعته من الشيعة وقفه الذي املوقف أن ذلك وسبب قويًا؛ غزيًرا أدبًا عنها الناتج األدب
أثريت فإذا األدب، دعائم من دعامة أكرب والعاطفة ويثريها، ويهيجها العاطفة يلهب أن
الساحر. والقول الحي األدب فهناك ناصع، وبيان طلق، سلطان بجانبها وكان وهاجت
عاطفة الشيعي األدبي النتاج إليهما يرجع قويتان بارزتان عاطفتان للشيعة وكان
وأُخذ وغصبوه، حقهم سلبوا أنهم اعتقدوا فإنهم الغضب فأما الحزن؛ وعاطفة الغضب،
كثريًا يقولوا وأن يقولوا أن الغضب ثورة ودعتهم لذلك، فغضبوا وعدوانًا، ظلًما منهم
إظهار ويف نظرهم، وجهة ويف مظلمتهم، رشح ويف حقهم، بيان ويف غاصبهم، هجاء يف
أخذتاهم واألموية العباسية الدولتني فإن الحزن عاطفة وأما ذلك. غري إىل حججهم،
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تحدثان حني إىل حني فمن وامللحدون؛ الكفرة يعامل مما بأقىس وعاملتاهم بالعنف،
وصلب، فقتُل ذلك، يف وتفننتا دم، يسيل حتى دم منهم يجف يكاد وال مجزرة. فيهم
واملاء، واألكل والهواء، النور من بحرمانهم السجون يف بطيئة وإماتة وتذرية، وإحراق
األبكم، ينطق منه وأقل هذا وكل القلب، ويذيب الدمع يستنزف منه وأقل هذا وكل
هذه بدأت لقد جزل. وبيان طلق ولسان ثائرة لنفس األحداث هذه وقعت إذا فكيف
واألقوال الرائعة، والخطب الباكية، القصائد فكانت بيته، وآل الحسني بمجزرة األحداث
جيل كل يف تبعث ذكراها وكانت املطروحة، والجثث املسفوحة، للدماء صدى الدامية،
العاطفتني هاتني من لنا فكان األدب، فتتابع األحداث وتتابعت أدبًا الحزن فيبعث حزنًا،
قويًا أدبًا أخرجت األوىل العاطفة ثارت فإن غزير، حي أدب — والحزن الغضب —
والضعف، القوة أدبهم يف فاجتمع باكيًا، حزينًا أدبا أخرجت الثانية ثارت وإن ثائًرا،

والعنف. واللني
اإلجمايل: املعنى لهذا التفصيل من بيشء أعرض واآلن

أنفسهم الشيعة أئمة من صدر نوع ذلك فمن مختلفة، أنواع الشيعي األدب
بني شيعة بهم فأعني األموية الدولة يف الشيعة قلت وإذا خصومهم؛ عىل فيه يحتجون
األمويني، ضد واحدة عصبة ذلك يف كانوا ألنهم عباسيني، أو علويني كانوا سواء هاشم،
كانوا خصومهم ألن وحدهم، العلويني بها فأعني العبايس، العرص يف الشيعة قلت إذا أما

دولتهم. أيام وخاصموهم األمويني، أيام حالفوهم الذين العباسيني
الرنانة، الخطب عنهم فأُثرت عذبًا، وقوًال ناطًقا لسانًا وهبوا قد الشيعة فأئمة
املعنى إصابة بني جمعت التي القصرية واألجوبة اإلعجاز، حد من تقرب التي والكتب

اللفظ. وإيجاز
قال البيان. وسحر اللسان، بقوة خاصة، والهاشميون عامة، قريش عرفت وقد
عيلّ أيًضا وسئل العرب»، بقية ثم قريش البديهة عند جوابًا الناس «أرسع الحسن: أبو
يف (والزواج) رجالهم حديث تحب قريش، فريحانة مخزوم بنو «أما فقال: قريش عن
ظهورها؛ وراء ملا وأمنعها رأيًا، فأبعدها أمية) بنو (ومنهم شمس عبد بنو وأما نسائهم؛
(بنو وهم بنفوسنا؛ املوت عند وأسمح أيدينا يف ملا فأبذل هاشم) بني (يعني نحن وأما

وأصبح». وأنصح أفصح ونحن وأنكر، وأمكر أكثر شمس) عبد
األموي) والبيت الهاشمي (البيت القرشيني البيتني بني النزاع أنتج هذا أجل من

الباهر. النتاج هذا والعبايس) (العلوي الهاشميني البيتني بني ثم
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لعيلّ وخطب ومعاوية، عيلّ بني كتب من البالغة نهج يف تجده ما ذلك أمثلة من
فبعضها موضوًعا بعضها كان وإن وهي ذلك؛ ونحو له، الناس وظلم حقه، بيان يف
والبالغة، القوة منتهى يف رفيع، أدب أيًضا منه املوضوع أن عىل — الثقات رواه اآلخر
األديب يفعله ما وكل والبليغ، األديب الكربى قيمته يف يشك فلن املؤرخ فيه شك وإن
قيمته من يقلل ال وذلك عيلّ، عرص ال العبايس العرص إىل ينسبه أن باملؤرخ استعان إذا

األدبية.
كثريًا فيه ذكر األجوبة115 يف فصًال الفريد العقد كتابه يف ربه عبد ابن عقد وقد
بني األجوبة من كان وما ومعاوية، طالب أبي بن عقيل بني دارت التي األجوبة من
هاشم بني ومجاوبات العاص، بن وعمرو عباس ابن بني كان وما عباس، وابن معاوية
وهو حًقا، فائق حًقا، ممتع فصل وهو إلخ؛ ومعاوية الحسني بني كان وما الزبري، البن
إصابة من القوم هؤالء منحه ما عىل يدل القوي، الشيعي األدب مظاهر من مظهر
أدب، من والهاشميني األمويني بني النزاع أنتجه ملا نموذج وهو املحجة، ووضوح الحجة،

رأيي. يف ليشاركني القارئ إليه فلريجع لنقلته، طوله ولوال
مطلع يف رأينا حتى وخصومهم، الشيعة أئمة بني األدب من النوع هذا وتسلسل
وبني الحسن، بن هللا عبد بن محمد بني كانت التي القوية الكتب هذه العبايس العرص
كالكامل األدب كتب من كثري واتخذها قبل، بعضها نقلنا وقد املنصور، جعفر أبي

إلخ. الرفيع لألدب مثًال للمربد
واملصلوبني، القتىل عىل البكاء أدب الحزين، األدب وهو الشيعي األدب من آخر ونوع
كتب به ملئت قد النوع وهذا إلخ. هللا عبد بن ومحمد عيلّ، بن وزيد الحسني، أمثال
وقصص طويلة لقصائد مثاًرا األخص عىل الحسني حادثة وكانت واألدب، التاريخ

العصور. مختلف يف رائعة، خيالية
الدولة ففي أحزابًا؛ كون وخصومهم الشيعة بني النزاع هذا أن وهو ثالث، ونوع
عبايس، وحزب علوي حزب العباسية الدولة ويف أموي، وحزب هاشمي، حزب األموية
بل والدم، السيف جانب املظلم، الجانب هذا عىل األحزاب بني الخصومة تقترص ولم

األدب. عىل نعمة كانت التي األدبية الخصومة جانب هو طريف جانب هذا إىل كان

بعدها. وما ١٣٢/٢ جزء 115
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شعراء يقابلهم للعلويني وشعراء أمية لبني وشعراء للشيعة شعراء هناك فكان
ويف اليوم. لألحزاب الصحف مقام ألحزابهم يقومون الشعراء هؤالء وكان للعباسيني،
حتى كذلك الفضل لهم بل حزبهم، شعراء عىل يقترص لم األدبي الشيعة فضل أن رأيي
والعباسيني األمويني شعراء كان ما الحادة الشيعة خصومة فلوال خصومهم، شعراء عىل
الرصف؛ املديح شعر السخيف، الرضب هذا يف الشعر نحرص وال والغزارة، القوة بهذه
العرص يف السيايس، الشعر وجود يف األسباب أكرب من سببًا ذكرت الذي هذا فكان

والعبايس. األموي
من ذلك وابتدأ الفرق، ولسائر كذلك وللشيعة سياسيون، شعراء لألمويني كان
أبو أمية لبني ثم الدارمي ِمسكني وملعاوية الدؤيل، األسود أبو لعيلّ فكان عيلّ، عهد
والكميت، عزة، كثري وللهاشميني إلخ، شيبان بني ونابغة ربيعة، وأعىش األعمى، العباس
ولهذا أوفر، لديهم املال ألن أكثر، أمية بني شعراء وكان إلخ. األسدي حريم بن وأيمن
مبعثه ألن وأقوى، أحر الشيعة شعر وكان الكميت؛ وحتى الشيعة، شعراء حتى مدحهم

كثريًا. به يكافئون ما الشيعة ألئمة فليس غالبًا، اإلخالص
العرص يف الشيعة شعراء أكرب فإنه الُكَميِْت، عند قصرية وقفة نقف أن ويصح
وقوي حججه وأقام الشيعي املذهب صحة عىل شعره يف احتج من أول وهو األموي،
ولدينا االحتجاج»، طرق عىل الشيعة دل من أول «إنه فيه: الجاحظ قال حتى براهينه،
احتج ألنه بذلك القصائد وسميت «الهاشميات»، وهي ذلك يف شعره من كبرية ثروة

بيتًا.116 ٥٣٦ من نحو أبياتها وعدد خصومهم، عىل هاشم لبني فيها
ابن مروان خالفة يف ١٢٦ سنة ومات ،٦٠ سنة الحسني مقتل أيام الكميت ولد
بيتًا، ٥٢٨٩ نحو شعره بلغ فقد مكثًرا، جزًال شاعًرا وكان األمويني. الخلفاء آخر محمد
وقف وشعرائها، بلغاتها عامًلا العرب، بأيام خبريًا وكان الكوفة، مسجد يف معلًما وكان
فرتة إال األمويني، عىل هاشم لبني متعصبًا ثم اليمنية، عىل للمرصية متعصبًا حياته
ولجأ األمويني، ومدح الشيعية التقية فاستعمل حياته؛ عىل بالخطر فيها أحس قصرية
حرضته فلما — عنه فعفا وأناب تاب أنه وزعم فمدحه امللك عبد بن هشام الخليفة إىل
محمد، آل اللهم محمد، آل اللهم قال: أنه ورووا عينيه وفتح حبه فأظهر عاد الوفاة

محمد. آل اللهم

مرص. ويف أوروبا يف الهاشميات طبعت 116
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ومعرفته تعليمه وطريقة علمه، استعمل قد أمية بني مدح يف املظهر هذا عدا وفيما
بالحجج، مذهبهم ودعم خاصة، والعلويني عامة، هاشم بني مدح يف باألخبار الواسعة
التي حججه فمن — قوله من األمثلة بعض ولنسق تشنيع. أشد أمية بني عىل وشنَّع

قوله: استعملها

وأْرَح��ُب117 ب��ك��ي��ُل ف��ي��ه َش��رَك��ت ل��ق��د تُ��راثُ��ه ول��وال يُ��وَرث ل��م ي��ق��ول��ون
ُم��ؤّرب118 ع��ض��و ال��َق��يْ��ِس ل��ع��ب��د وك��ان يُ��ح��اب��ٌر م��ن��ه��ا ع��ض��ويْ��ن ن��ت��ش��َل��ْت وال
وأق��َرُب119 أح��قُّ ال��ُق��ْرب��ى ف��ذوو إذا ِس��واُه��ُم ل��ح��يٍّ تَ��ْص��لُ��ْح ل��م ه��ي ف��إن
��ُب120 تَ��تَ��ق��ضَّ أس��ب��اب��ه��ا ت��رى وداًرا وج��وه��ه أُش��تَّ��ْت ق��د أم��ًرا ل��ك ف��ي��ا
ت��ل��ع��ب121 وه��ي أم��ة م��ن ب��ه��ا وُج��دَّ خ��ي��اره��ا ب��ع��د األش��راَر ت��ب��دل��ت

شائعة الخالفة لكانت ملسو هيلع هللا ىلص النبي يورث لم لو فيقول: حجة للشيعة ذلك من يؤلف
بأن تمسكتم فإذا قريش، من الخالفة بأن للقول معنى هناك كان وملا العرب، قبائل يف
قريش لتقديم معنى فال الحجة، بهذه الخالفة عن األنصار ودفعتم قريش، من الخالفة
أوىل هاشم فبنو أوىل، فاألقرب الحجة هي القربى كانت وإذا هللا، رسول من القربى إال

هاشم. بني أوىل عيلّ وبنو أمية، بني من

عامة، الناس يف الخالفة لكانت قولهم صح ولو النبي، عن تورث الخالفة ليست أمية بنو تقول أي 117
همدان. من حيان وهما وأرحب، بكيل قبيلتا بنصيب فيها الحق يف والشرتكت

— مراد من قبيلة وهي — يحابر لنالت يورث ملسو هيلع هللا ىلص أنه لوال يقول: نصيبًا؛ أخذت أي انتشلت 118
أي مؤربًا قسًما — جديلة من أخرى قبيلة وهي — القيس عبد ولنالت الخالفة، يف الحق من نصيبني

تاًما. كامًال
وأنها هؤالء، من ألحد تصلح ال الخالفة أن قتلتها التي الحجج من تبني فإن أي الخالفة، أي هي، 119

هاشم. بنو هم القربى وذوو أوىل، فهم وأقرب، أحق القربى فذوو لقريش، إال تصلح ال
أسبابها تنقضب دنيا من لك ويا األعراض. وتوزعته وجوهه، تشتتت أعجبه، ما أمر من لك يا أي 120

تنقطع. أي
عيل. أمثال األخيار حكم بعد أمية بنو وهم األرشار حكم الدنيا تبدلت أي 121
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النافذة، الطعنات األمويني ويطعن النمط، هذا عىل لهم الحجج يؤلف ظل وهكذا
أمية: وبني هاشم بني بني املوازنة يف فيقول

أْف��داِم122 م��ا غ��ي��ُر َم��ق��اوي��ل ل��ي��ل ب��َه��ا َج��ْدٍب ُغ��يُ��وُث َح��ْرٍب أُْس��ُد
ك��األيَّ��اِم123 ك��ان ال��ي��وُم إذا ال��ِب��ي��ض ال��ُخ��رَّد ع��ن ذاَدة س��ادٌة
األن��ع��اِم124 وِرع��ي��َة س��واءً س ال��نَّ��ا ِرْع��يَ��َة يَ��َرى ك��م��ن ال س��اس��ُة
ك��ه��ش��اِم أو ب��ع��ُد س��ل��ي��م��اَن أو ك��ول��ي��ٍد أو ال��م��ل��ي��ِك ك��ع��ب��د ال
ذم��اِم125 وال إلٍّ ذُو ف��ال ي��ح��يَ��ي وَم��ن ف��ق��ي��ًدا ي��م��ت ف��ال يَ��ُم��ْت م��ن

ويقول:

وال��َق��ِط��ي��ع��ا126 ال��ُم��َه��نَّ��َد ِخ��ْف��َت وإن ح��لُّ��وا ح��ي��ُث أم��يَّ��ة ل��ب��ن��ي ف��ُق��ل
ُم��ط��ي��ًع��ا127 ل��ُك��ُم ط��ائ��ًع��ا ِه��َدانً��ا ف��ي��ه ك��ن��ُت ل��ده��ٍر أُفٍّ أال
أُج��ي��ع��ا ب��ج��ْوِرُك��ُم م��ن وأش��ُع أش��ب��ع��ت��م��وه م��ن ال��ل��ه أج��اع
وال��خ��ل��ي��ع��ا128 ال��ب��ريَّ��ة س��اس إذا ج��ه��اًرا أِم��ت��ه ف��ذَّ وي��ل��ع��ن
َرب��ي��ع��ا ��ت��ه ألمَّ ح��يً��ا ي��ك��ون ه��اش��م��ّي ال��س��ي��اس��ة ب��م��رض��ىِّ

جمع وبهاليل: القحط عند كالغيوث فهم وهبوا وإذا الحروب، يف أسود إنهم هاشم بني يف يقول 122

الرجل أو امللك وهو مقول جمع واملقاويل: الغبي، الثقيل وهو قدم جمع وأقدام: الضحوك، وهو بهلول
املتكلم.

الحروب. أيام وهي الشداد األيام أي كاأليام كان وقوله الحسناء. املرأة وهي خريدة جمع الخرد: 123
يسوسون كما الناس يسوسون الذين أمية بني من كهؤالء ال ويتعهدونهم الناس يسومون أي 124

األنعام.
ذمة. وال له عهد ال يعش يعش ومن بفقده، يشعر ال أمية بني خلفاء من حلت من يقول 125

السوط. والقطيع: السيف، املهند: 126
الجبان. الهدان: 127

بالخليع ويريد بالسيف، امللك أخذ ألنه الفرد وهو معاوية به ويريد القداح، أول وهو الفرد الفذ: 128
امللك. عبد بن الوليد
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ُم��ْس��ت��ِط��ي��ع��ا129 ال��ب��ريَّ��ة ل��ت��ق��وي��م ن��ْك��ٍس غ��ي��َر ال��م��ش��اه��د ف��ي ول��ي��ثً��ا
َم��ري��ع��ا130َ أب��ًدا َج��ْدبَ��ه��ا ويَ��ت��ُرُك ع��ن��ه��ا وي��ذُبُّ أُم��وَره��ا يُ��ق��ي��م

يقول: فكان وعذب وسجن هذا أجل من اضطهد ولقد كثري. هذا ومثل

ال��ل��وَّاِم َم��الََم��َة ف��ي��ه��م س��م ال��ق��ا أب��ا ُح��ِف��ْظ��ت إذا أب��ال��ي م��ا
َرغ��ام س��اخ��ط��ي��ن َرغ��َم أب��ًدا ف��ي��ه��ْم أب��ال��َي ول��ن أب��ال��ي م��ا
األق��س��ام س��ائ��ر م��ن َح��ْس��ب��ي ��ِة األمَّ م��ن وق��س��م��ي ش��ي��ع��ت��ي َف��ُه��ُم
ت��ع��اِم��ي أو ع��م��ى ف��ي ال��ش��ك م��ن ِن ن��ف��س��ا ون��ف��س��ي أُم��ْت الَ أُم��ْت إن

الحمية فيهم فيبعث الناس يف يسري للثورة، وقوًدا — شك غري من — شعره وكان
بقليل. األموية الدولة بعده فقتلت وقتل وقتالهم، أمية بني لكره ويدفعهم والحماسة،

املذهبي؛ بالخالف يتلون السيايس الشعر رأينا العبايس، العرص إىل وصلنا نحن فإن
يقول «األقربية»؛ يف يتحاجون وأخذوا وعباسيني، علويني إىل هاشم بنو انقسم فقد
ويقول عيل)؛ (وهو العم ابن يحجب والعم عم، وهو العباس ورثة إنهم العباسيون
فاطمة من نسله أن إال عم ابن كان وإن وهو عيلّ، عن واليتهم يرثون إنهم العلويون
الشعر فأخذ العم؛ من أقرب البنت ألن أوىل، وأوالدهما والحسني كالحسن ملسو هيلع هللا ىلص النبي بنت
العباسيني. إىل وفريق العلويني إىل الشعراء من فريق وينحاز الصبغة، هذه يصطبغ

يف عاش مخرضم شاعر وهو الِحمريي، السيد العلويني: الشيعة شعراء فأظهر
كان ولكنه مجيًدا مكثًرا وكان ،١٧٣ سنة إىل ١٠٥ سنة من والعباسية األموية الدولتني
وأزواجه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب سب يف يفرط «فكان التشيع، يف الغايل للشيعي مثاًال
وغريه، الجنس هذا من شعره فتحومي عليهم، والطعن قذفهم يف شعره ويستعمل
يقاربه، أو به يلحق قلما ومذهب الشعر من طراز وله وترقبًا؛ تخوًفا الناس وهجره
هو ممن غريهم ذم أو هاشم بني مدح من يخلو وليس كثري، الشعر من له يعرف وال

الردي. الجبان النكس: 129
الخصب. واملريع: القحط، الجدب: 130
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من تقدمه ملا السلف سب من شعره يف ما «لوال األصمعي: وقال لهم»؛131 ضد عنده
أحد». طبقته

أتاني «من فقال: بالكوفة يوًما وقف حتى عيلّ، فضائل يف الطويلة القصائد قال
الخرافية الفضائل حتى دينار»، فله شعًرا فيها قلت ما طالب أبي بن لعيلّ بفضيلة
فيه فانسابت ه خفَّ نزع ثم للصالة، فتطهر قام طالب أبي بن عيلّ أن زعموا كالذي
فخرجت ألقته ثم به، فحلَّقت الخف فأخذت عقاب انقضت ليلبسه عاد فلما أفعى،

املشهورة: قصيدته ذلك يف قصائده خري ومن منه. األفعى

تَ��ْض��ل��ي��ل ال��ل��وَم ف��إّن ال أْم تَ��نْ��ِوي��ُل أح��ب��ب��ُت َم��ن ع��ن��د ه��ل

فيها: يقول

م��س��ئ��ول ق��ال ع��م��ا وال��م��رءُ وآالئ��ه ب��ال��ل��ه أق��س��م
م��َج��ب��وُل َوال��ب��ّر ال��تُّ��ق��ي َع��َل��ى ط��ال��ب أب��ي ب��ن ع��ل��ّي إّن

كقصيدته: الحسني رثاء يف أيًضا الطوال القصائد ويقول

ال��زَّك��يَّ��ة ألْع��ُظ��ِم��ه ف��ُق��ْل ن اْل��ُح��س��ي َج��دث َع��َل أُم��ُرر
َرويَّ��ة س��اك��ب��ٍة َوط��ف��اءَ ِم��ْن ِزل��ِت ال آأَع��ُظ��ًم��ا
ال��َم��ِط��يَّ��ة َوق��َف ب��ه ف��أط��ل ب��ق��ب��ره َم��ررَت وإذا
��ي��ة ال��ن��قَّ وال��ُم��ط��ّه��رة ل��ل��م��َط��ّه��ر ال��ُم��َط��ّه��َر َوابْ��ِك
َم��ن��يَّ��ة ِل��واِح��ِده��ا ي��وًم��ا أتَ��ْت ُم��ْع��ول��ٍة ك��ب��ك��اء

غدير يوم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن من الشيعة تزعمه ما وهي خم،132 غدير حادثة ونظم
فقال: مواله؛ فعيلّ مواله كنت من وقال: عيل بيد أخذ خم

.٣/٧ األغاني 131
واملدينة. مكة بني غدير خم: غدير 132
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َم��ْوض��ُع ل��ه��ا ل��ي��س ب��خ��طَّ��ٍة أح��ْم��دا أت��ْو ق��وٍم م��ن ع��ج��ب��ُت
وال��َم��ْص��َرُع ال��غ��اي��ُة َم��ن إل��ى أْع��َل��ْم��ت��ن��ا ِش��ئْ��َت ل��و ل��ه: ق��ال��وا
يَ��ْط��َم��ُع َم��ْن ال��ُم��ل��ِك ف��ي وف��ي��ه��ُم َوف��اَرَق��ت��ن��ا ��ي��َت تُ��وفِّ إذا
ت��ص��ن��ع��وا أن ف��ي��ه ع��س��يْ��ت��ُم ك��ن��ت��م َم��ف��َزًع��ا أع��ل��م��ت��ك��م ل��و ف��ق��ال:
أروُع ل��ه ف��ال��تّ��ْرُك ه��اروَن ف��ارق��وا إذا ال��ِع��ج��ْل أه��ل ك��ُص��نْ��ع
م��دف��ُع ل��ه ل��ي��س ربِّ��ه ِم��ن َع��ْزَم��ٌة ب��ع��ده أَت��ت��ْه ث��م
ي��م��ن��ُع ع��اص��م م��ن��ه��م وال��ل��ُه م��ب��ل��ًغ��ا ت��ك��ن ل��م وإال أِب��ل��ْغ
يَ��ْص��دَُع ي��أم��ره ب��م��ا ك��ان ال��ذي ال��ن��بُّ��ي ق��ام َف��ْع��ن��َده��ا
يَ��َل��م��ُع ن��وُره��ا ع��ل��ّي ك��ف ��ِه ك��فِّ وف��ي م��أم��وًرا، يَ��ْخ��ُط��ُب
تُ��ْرَف��ُع ال��ت��ي وال��َك��ف يَ��رف��ُع ال��ذي ب��ك��فِّ أْك��ِرْم راف��ع��ه��ا
ي��ق��ن��ع��وا ول��م ي��رض��وا ف��ل��م َم��ول��ى ل��ه ف��ه��ذا َم��ْوالُه ك��ن��ُت َم��ن
تُ��ج��دَُع أن��اُف��ه��م ك��أن��م��ا ق��ولُ��ه غ��اظ��ُه��م ق��وٌم وَظ��لَّ
ض��يَّ��ع��وا َدْف��ن��ه ع��ن وان��ص��رف��وا ل��ح��ده ف��ي واَروه إذا ح��ت��ى
يَ��نْ��َف��ُع ب��م��ا ال��ض��ّر واش��ت��َروا ب��ه وأوص��ى ب��األم��س ق��ال م��ا
َق��طَّ��ع��وا ب��م��ا يُ��ْج��َزْوَن ف��س��وف ب��ع��ده أرح��اَم��ه��م وق��طَّ��ع��وا
أزم��ع��وا ب��ه ك��ان��وا ل��م��ا ت��بً��ا ب��م��والُه��م م��ك��ًرا وأزَم��ع��وا
ي��ش��ف��ع ل��ه��م ُه��و وال غ��ًدا ح��وض��ه يَ��رُدوا ع��ل��ي��ه ه��م ال

والروايات األقوال وينظم ورثائهم، العلويني مدح يف ينشئ الحمريي السيد كان وقد
بن عمر آل يحرم أن عىل املهدي ويحرض فيهم، تقال كانت التي الشائعة واألخبار

العطاء: من الخطاب

دره��م��ا َع��دّي ب��ن��ي ت��ع��ط��يَ��ّن ال م��ح��م��د َس��م��يِّ ع��ب��اس الب��ن ق��ل
وُم��ق��دَّم��ا آخ��ًرا ال��ب��ري��ة ش��ر إن��ه��م ُم��رَّة ب��ن تَ��يْ��َم ب��ن��ي اح��رْم
وتُ��ش��ت��م��ا تُ��ذّم ب��أن وي��ك��اف��ئ��وك ن��ع��َم��ًة ل��ك ي��ش��ك��روا ال تُ��ْع��ِط��ِه��ْم إن
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أظ��ل��م��ا وك��ان��وا َم��َل��ك��وا إذ ب��ال��م��ن��ع ب��دأوُك��ُم ل��ق��د م��ن��ع��ت��ه��ُم ول��ئ��ن

شأن يعيلّ فكان وتنكيلهم، العباسيني إيقاع به أمن ماكًرا طريًقا سلك أنه ويظهر
ألنهم فيمدحهم العباسيني عىل يعرج ثم أمية، وبني الصحابة ويذم ويمدحهم العلويني

جوائزهم. من نال بل العباسيون، منه ينتقم ولم أراد، ما فبلغ هاشم بني من

موقف وقف قد الحمريي، السيد موقف غري موقًفا فوقف الخزاعي، ِدعِبل بعده وجاء
من أحد لسانه من يسلم ولم وأقذعه، هجو أشد خلفاءهم يهجو للعباسيني، ظاهر عداء
املعتصم؛ وهجا املأمون وهجا الرشيد فهجا نباهة، ذو وال الوالة وال الوزراء وال الخلفاء
موىس بن عيلّ بها مدح التي البديعة تائيته أشهرها كثرية، بقصائد العلويني ومدح

ومطلعها: بخراسان

ال��َع��َرص��ات م��ق��ف��ُر وح��ي وَم��ن��ِزُل ت��الوٍة م��ن خ��ل��ت آي��ات َم��َدارُس

يقول: وفيها

وال��ص��ل��وات ب��ال��ص��وم َع��ْه��ُده��ا م��ت��ى أه��ل��ه��ا َخ��فَّ ال��ت��ي ال��دار ن��س��أل ق��ف��ا
م��ف��ت��رق��ات اآلف��اق ف��ي أَف��ان��ي��َن ال��ن��وى ُغ��ْرب��ة ب��ه��م ش��طَّ��ْت األُل��ى وأي��ن
��اِة ح��ُمَ وخ��ي��ُر ق��اداٍت خ��ي��ُر وه��م اع��تَ��زوا إذا ال��ن��ب��ي م��ي��راث أه��ُل ُه��م
وتِ��َرات إْح��نَ��ٍة ذو وم��ض��ط��غ��ٌن وم��ك��ذِّب ح��اس��د إال ال��ن��اس وم��ا
ِث��ق��ات��ي وأه��ُل ع��اش��وا م��ا أِح��بّ��اَي ف��إن��ه��م ال��ن��ب��يِّ أه��ل ف��ي َم��الََم��ك
ال��خ��ي��رات ِخ��ي��َرُة ح��اٍل ك��لَّ ع��ل��ى ف��إنّ��ُه��م ألم��ري ُرش��ًدا ت��خ��ي��رت��ُه��م
َح��َس��ن��ات��ي ف��ي رّب ي��ا ُح��بَّ��ه��م وِزْد ب��ص��ي��رًة ي��ق��ي��ن��ي م��ن ِزْدن��ي رّب ف��ي��ا
ال��َح��َس��َراِت دائ��َم وأْغ��ُدو أُروُح ��ًة َح��جَّ ث��الث��ي��ن م��ن أن��ي تَ��َر أل��م
َص��ِف��راِت َف��ي��ئ��ه��م م��ن وأي��ديَ��ُه��م م��ت��ق��ّس��م��ا غ��ي��ره��م ف��ي ف��يْ��ئ��ُه��ْم أرى
ال��ق��ص��راِت ��ل ُح��فَّ زي��اد وآل ُج��ُس��وُم��ُه��م نُ��ْح��ُف ال��ل��ه رس��ول ف��آُل
ال��َف��َل��واِت ف��ي ال��ل��ه رس��وِل وآُل َم��ُص��ون��ٌة ال��ُق��ُص��ور ف��ي زي��اٍد بَ��نَ��اُت
ح��س��رات��ي إثْ��َرُه��م ق��ل��ب��ي ل��َق��طَّ��ع غ��ٍد أو ال��ي��وم ف��ي أرُج��وُه ال��ذي ف��ل��والَ
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وال��ب��رك��اِت ال��ل��ه اس��م ع��ل��ى ي��ق��وم خ��ارج م��ح��ال��ة ال إم��اٍم خ��روُج
وال��نَّ��ق��م��ات ال��نَّ��ْع��م��اء ع��ل��ى وي��ج��زي وب��اِط��ٍل َح��ّق ك��لَّ ف��ي��ن��ا ي��م��يّ��ز
ال��َع��ب��َراِت م��ن أل��ق��ي م��ا ك��ف��انَ��ي ِج��دال��ِه��م ع��ن ج��اه��ًدا ن��ف��س��ي س��أق��ص��ر

فيه: يقول طويل رثاء يف الحسني وبكى

يُ��ْرَف��ُع! َق��ن��اٍة ع��ل��ى ل��ل��رِّج��ال ي��ا َوَوص��يِّ��ِه ��ٍد م��ح��مَّ ب��ن��ت اب��ِن رأس
��ُع ُم��ت��خ��شِّ وال ذا ِم��ن ج��ازٌع ال وب��م��س��م��ع ب��م��ن��ظ��ر وال��م��س��ل��م��ون
ال��خ تَ��ْه��َج��ُع ب��ك ت��ك��ن ل��م َع��ي��نً��ا ��َت وأن��َمْ ك��رى ل��ه��ا وك��ن��َت أج��ف��انً��ا أي��ق��ظ��َت

بتفضيل واالحتجاج العباسيني نظر وجهة تأييد يف الشعر من كان كلما ذلك يقابل
الرشيد: مخاطبًا يقول كالذي العم،

دف��ع��وا أو ال��ن��اُس أّق��رَّ األوص��ي��اء ن اب��ـ وي��ا ال��ن��ب��ّي بَ��ْع��ِد م��ن األئ��ِم��ة اب��ن ي��ا
��ُع ُم��ت��سَّ ال��ل��ه وع��ف��ُو تَ��يْ��ٍم دون م��ن واِل��دِك��م إْرث ك��ان��ت ال��خ��الف��ة إن
َوتَ��ْرتَ��ض��ُع133 تَ��ْم��ري��ه��ا أم��يّ��َة إل��ى َوَص��َل��ْت ت��ك��ن ل��م وت��يْ��ٌم َع��ديٌّ ل��وال
ط��َم��ُع إْرثِ��ُك��م ف��ي أب��ًدا ل��ه��م وم��ا إم��اَرتِ��ُك��م ف��ي ع��ل��ّي آلل وم��ا
ال��ب��دَُع أك��ن��اِف��ه��ا إل��ى تُ��ِض��ف��ك��ُم وال ُح��لُ��وم��ُك��ُم تَ��ْع��ُزْب ال ال��ن��اُس أي��ه��ا ي��ا
ُم��س��تْ��َم��ُع ال��ح��قَّ إّن ال��ن��ص��ي��ح��ِة ق��ول ف��اس��تَ��م��ع��وا ال��ع��ّم اُب��ن م��ن أْول��َى ال��ع��مُّ

يقول: وكالذي

ك��ث��ي��ُر َم��ق��ال��ت��ه��م م��ن وَدرٌّ ع��ل��ّي بَ��ن��ي َدرُّ ل��ل��ه أالَ
س��ط��ور134 ب��ل َس��ط��ٌر األح��زاب م��ن وي��أب��ى أبً��ا ال��ن��ب��يَّ ��ون يُ��س��مُّ

الخطاب. بن عمر منها قبيلة وعدي: الصديق، بكر أبو منها قبيلة اسم تيم: 133

ِهللا﴾. رَُّسوَل َوَلِكن رََّجاِلُكْم ن مِّ أََحٍد أَبَا ٌد ُمَحمَّ َكاَن ﴿َما األحزاب: آية إىل يشري 134
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املهدي مدح لقد حْفصة؛ أبي بن مروان الشعر يف العباسيني دعاة أكرب من وكان
عندما املهدي بها يمدح التي املشهورة قصيدته وقال العظيمة، جوائزهما ونال والرشيد

الهادي: البنه البيعة عقد

األرح��اِم ذَِوي م��ن األق��ارب دوَن م��ح��م��ًدا ال��ن��ب��يَّ وِرَث ال��ذي اب��َن ي��ا
ِخ��ص��ام ح��ي��ن ف��الَت ال��خ��ص��اَم َق��َط��ع وب��ي��ن��ك��م ال��بَ��نَ��اِت ب��ن��ي ب��ي��ن ال��وح��ُي
األن��ع��ام ُس��ورُة ب��ذل��ك نَ��َزَل��ْت ف��ري��ض��ٌة ال��رج��اِل م��ع ل��ل��ن��س��اء م��ا
ِزح��ام135 ي��وِم ك��ل ال��م��ن��اك��ب َح��ط��م ع��ادات��ُه��م ل��َم��ْع��َش��ر ال��ط��ري��َق خ��ّل��وا
َح��اِم136 أْص��يَ��َد ك��لِّ وَراث��ة وَدُع��و ب��ه ل��ك��م اإلل��ُه َق��َس��م ب��م��ا اْرَض��وا
األع��م��ام ِوَراث��ُة ال��ب��ن��ات ل��ب��ن��ي ب��ك��ائ��ن ذاك ول��ي��س ي��ك��وُن، أن��ي
س��ه��ام137 ب��غ��ي��ر ف��ي��ه��ا يَ��ش��رع��وا أن ف��ح��اول��وا ال��ك��ت��اُب س��ه��اَم��ه��م أل��غ��ى
األح��الم138 ��م ب��تَ��َوهُّ وُغ��ررت��ُم ��ه��م ب��ح��قِّ ال��َح��ج��ي��ج س��اق��ي ب��ن��و ظ��َف��رْت
اإلس��الم139 ُع��را ب��ه��ا اإلل��ه َش��دَّ ب��يْ��ع��ٌة ب��ال��رُّص��اف��ة ل��م��وس��ى ُع��ِق��َدْت
األق��وام ع��ل��ى ف��ض��ي��ل��تُ��ه��ا ول��ه��ا ف��ض��َل��ه ُق��ري��ش َع��َرَف��ْت ال��ذي ُم��وس��ى

قوله: الشيعة عىل األبيات من وكان

األع��م��ام140 وراث��ُة ال��ب��ن��ات ل��ب��ن��ي — ب��ك��ائ��ن ذاك ول��ي��س — ي��ك��ون أنَّ��ي

يف التنافس يوم الخصوم غلبهم عن كناية الزحام: يوم املناكب وحطم العباسيني، باملعرش يريد 135

املجد.
به. يلوذ من يحمي من والحامي: السيد، األصيد: 136

فيها. مفروض نصيب لهم يكون أن غري من ينالونها سهام: بغري فيها يرشعوا 137

الجاهلية. يف بمكة الحجاج يسقي كان املطلب، عبد بن العباس الحجيج: ساقي 138

املهدي. الخليفة بن الهادي هو موىس: 139

األعمام. كوراثة وراثة أي األعمام، وراثة وقوله: ملسو هيلع هللا ىلص، النبي بنت فاطمة بنو البنات: بنو 140
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بقولهم: عليه وردوا أجله، من لعنوه حتى جًدا البيت هذا غاظهم وقد

األع��م��ام وراث��ة ال��ب��ن��ات ل��ب��ن��ي — ل��ك��ائ��ٌن ذاك وإن — ي��ك��ون ال ِل��َم
س��ه��ام ب��غ��ي��ر م��ت��روٌك وال��ع��مُّ م��ال��ه م��ن ك��ام��ل ن��ص��ٌف ل��ل��ب��ن��ت
ال��ص��م��ص��ام141 م��خ��اف��ة ال��ط��ل��ي��ق ص��ل��ى وإن��م��ا ول��ل��ت��راث ل��ل��ط��ل��ي��ق م��ا

البيت هذا منه سمع ملا عطية بن صالح أن األغاني فروى بعضهم؛ اغتاله وحتى
فخال بالحمى، مروان مرض ثم به، أنس أن إىل يالطفه يزل فلم يغتاله، أن هللا عاهد
مات.142 حتى فارقه فما بحلقه، أخذ حتى صالح عليه فوثب وبصالح، به يوًما البيت
الخالفة يف كّل قاله وما والعباسيني، العلويني شعراء عددنا لو القول بنا ويطول
أثر من للشيعة كان ما عىل للداللة يكفينا وهو القدر، بهذا فنجتزئ واستحقاقها،
العصور طوال حدته عىل األدبي النزاع هذا ظل ولقد والعبايس. األموي األدب يف كبري
الفاريس األدبني يف القوي األثر له وكان هذا، يومنا حتى تقريبًا قطر كل ويف اإلسالمية،
ولنئ األدب؛ سعد فقد النزاع بهذا السياسة شقيت فلنئ الجملة وعىل مًعا. والعربي
األفكار، وأسال العواطف، حرك فقد — املمالك وخرب األرواح، وأزهق الدماء، أجرى

العنان. للخيال وأطلق
وتوليد الذهن، وسعة العقل، وقوة املعاني، حيث من األدب املعتزلة أغنى لقد
عىل وداللتها عليها، التجارب وإجراء الطبيعة، وإىل الكون إىل والنظر العقلية، األفكار
عميق، معنى إىل رشيق، لفظ من األدب ونقلوا غوًصا، املعاني عىل وغاصوا خالقها،
خلًوا األدب كان أن وبعد مسهبة، واسعة موضوعات إىل منمقة، مجملة عبارات ومن
والقيان، واإلمام، والبخالء، الحيوان، موضوعه: فمن موضوًعا؛ له جعلوا املوضوع من
ووجهوا املعتزلة؛ قبل األدب يف تكن لم موضوعات من ذلك غري إىل واملعلمون، والتجار،
أو رصًفا، الجمل فيه ترصف خطبًا قبلهم النثر كان قبلهم. تكن لم وجهات الذهن
موضوع حول يدور كتاب كل كتبًا، األدب فجعلوا سائرة، أمثاًال أو حكمية، جمًال

أرس ثم بدر، يوم املرشكني مع كان أنه إىل بالطليق ويشري املطلب، عبد بن العباس بالطليق يريد 141

نفسه. فاقتدى
.٤٨/٩ األغاني 142
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الجاحظ وكان حولها. الرسالة تدور نواة لها رسالة كل رسائل أو أدبي، أو اجتماعي
أفكاره، من عليها يزيد ألفكارهم، املحيل آلرائهم، النارش بأدبهم، املحيط املعتزلة، مظهر

بتعبرياته. ويحليها
السياسية الناحية من بل العقلية، الناحية هذه من ال األدب فأغنوا الشيعة وجاء
ضاع، حق عىل يبكون ثم وغصبه، واإلرث وطلبه؛ الحق يف يقولون فظلوا والعاطفية،

وذريت. صلبت وجثث دمرت، وبيوت انتهكت، وحرمات أريق، ودم
األدب. يف منه البد وكالهما وقلب، وعقل وعاطفة، فكر جميًعا؛ األدبني من لنا فكان
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الثالث الفصل

املُْرِجئة1

هو التشيع وأساس رشحناها، التي الخمسة األصول هو «االعتزال» أساس كان إن
من ذلك يتبع وما اإليمان، معنى تحديد هو اإلرجاء فأساس أبناها، التي «اإلمامة»

أبحاث.
تفلسفت فلما األموي، العرص يف لنا تبني كما ساذًجا بسيًطا باإلرجاء القول بدأ لقد

«اإلرجاء». تفلسف العبايس العرص يف األخرى املذاهب
بأنواع وإتيان باللسان، وإقرار بالقلب، تصديق ثالثة: عنارص لدينا اإليمان؟ هو ما
جميًعا؟ كلها هو هل أو اإليمان، هو هذه فأي وحج؛ وزكاة وصوم صالة من األعمال

اإلرجاء. دار البحث هذا عىل
بعبارة أو فقط، بالقلب التصديق هو اإليمان أن يرون كانوا املرجئة من فكثري
وإن مسلم، مؤمن فهو بقلبه، آمن فإن باملظهر؛ عربة وال بقلبه، هللا معرفة هو أخرى
وال باللسان اإلقرار وليس بالشهادتني، لسانه ينطق لم وإن والنرصانية، اليهودية أظهر

اإليمان. من جزءًا ونحوهما وصوم صالة من األعمال
وأما فقط، التصديق هو اللغة يف واإليمان العرب، بلغة نزل القرآن أن وحجتهم
حكاية القرآن يف جاء وقد إيمانًا؛ فليس تصديًقا، اللغة يف يسمى فليس بالجوارح العمل
الحديث: ويف به؛ حدثناك ما بمصدق أي لَّنَا﴾ ِبُمْؤِمٍن أَنَت ﴿َوَما يوسف: إخوة عن

تَُصّدق. أي ورسله» وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن أن «اإليمان

بعدها. وما ٣٣٣ ص اإلسالم» «فجر كتاب من األول الجزء يف مذهبهم أصل يف كتبناه ما انظر 1
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باللسان؛ وإقرار بالقلب، تصديق ركنان: اإليمان أن يرى كان من «املرجئة» ومن
مًعا منهما البد بل يكفي، ال وحده باللسان واإلقرار يكفي، ال وحده بالقلب فالتصديق

مؤمنًا. يسمى ال بلسانه التكذيب وأعلن بقلبه صدق من ألن مؤمنًا، ليكون
اإليمان أركان من ركنًا ليس العمل أن عىل يجمعون املرجئة فيكاد حال كل وعىل

مفهومه. يف داخًال وال
باللسان، واإلقرار بالقلب، التصديق ثالثة: أركانًا لإليمان أن يرون خصومهم وكل
كثريًا الشارع أن إال بالقلب، التصديق هو كان وإن اللغة يف اإليمان ألن الطاعات؛ وعمل
فاستعملها الدعاء، اللغة يف كانت كالصالة ويقيدها، فيها ويزيد اللغوية املعاني يغري ما
ِليُِضيَع هللاُ َكاَن ﴿َوَما القرآن: يف هللا قال وقد املعروف؛ الخاص معناها يف الشارع
أن قبل املقدس بيت إىل الصالة هو باإليمان املراد أن عىل يدل اآلية وسياق إِيَمانَُكْم﴾،
موضع يف وقال اْإلِْسَالُم﴾، ِهللا ِعنَد يَن الدِّ ﴿إِنَّ هللا: وقال الكعبة، إىل بالصالة ينسخ
الزََّكاَة َويُْؤتُوا َالَة الصَّ َويُِقيُموا ُحنََفاءَ يَن الدِّ َلُه ُمْخِلِصنَي هللاَ ِليَْعبُُدوا إِالَّ أُِمُروا ﴿َوَما آخر:
الدين أن عىل نص األوىل اآلية ويف دين، هللا عبادة أن عىل فنص اْلَقيَِّمِة﴾، ِديُن َوٰذَِلَك
أَْسَلُموا أَْن َعَليَْك ﴿يَُمنُّوَن تعاىل: لقوله اإليمان هو واإلسالم اإلسالم، هللا فعبادة اإلسالم،

َصاِدِقنَي﴾. ُكنتُْم إِن ِلْإلِيَماِن َهَداُكْم أَْن َعَليُْكْم يَُمنُّ هللاُ بَِل إِْسَالَمُكم َعَيلَّ تَُمنُّوا الَّ ُقل
َشَجَر ِفيَما يَُحكُِّموَك َحتَّٰى يُْؤِمنُوَن َال َوَربَِّك ﴿َفَال قال: هللا أن وهو آخر ودليل
من التحكيم فجعل تَْسِليًما﴾، َويَُسلُِّموا َقَضيَْت ا مَّ مِّ َحَرًجا أَنُفِسِهْم ِيف يَِجُدوا َال ثُمَّ بَيْنَُهْم

بالقلب. التصديق غري وهو اإليمان
فقد مؤمنني، اليهود من كثري لكان بالقلب التصديق وهو اإليمان كان لو وأيًضا
يف عندهم مكتوبًا يجدونه وإنهم أبناءهم، يعرفون كما النبي يعرفون إنهم هللا قال
بني خالف ال أنه مع هللاُ﴾، َليَُقولُنَّ َخَلَقُهْم ْن مَّ َسأَْلتَُهم ﴿َوَلِنئ وقال: واإلنجيل، التوراة

كفاًرا. اليهود هؤالء عد يف املسلمني
هذا يف عليهم يردون بالقلب التصديق هو اإليمان إن يقولون الذين املرجئة وكان
يعرفون كما يعرفونه ومعنى هللا، رسول محمًدا أن يعرفوا لم والنصارى اليهود بأن
من بينهم دار ما آخر إىل املطلب؛ عبد بن هللا عبد بن محمد أنه يعرفون أي أبناءهم،

حوار.
الفرقتني هاتني ألن والخوارج، املعتزلة هم ذلك يف املرجئة خصوم أشد وكان
من جزءًا األعمال وجعلوا املعايص، واجتناب بالطاعات، اإلتيان اإليمان يف اشرتطوا
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املنزلتني، بني منزلة يف املعتزلة وجعلته كافًرا، بالكبرية أتى من الخوارج وجعلت اإليمان.
مصدق ألنه مؤمن، الكبرية مرتكب إن يقولون: املرجئة أن حني عىل كافًرا، وال مؤمنًا ال
بإطالق، فاسًقا يسمى أن يصح ال إنه يقول من منهم بل الكبرية؛ الرتكابه فاسق بقلبه،

كذا.2 يف فاسق يقال بل
تفرع وقد اإلرجاء، محور هي — وتحديده اإليمان مسألة — املسألة هذه ولعل
قال فلما ينقص؟ وال يزيد ال أو وينقص، يزيد اإليمان هل مثل: مسائل، جملة عنها
قال باللسان. واإلقرار بالقلب التصديق أو بالقلب، التصديق هو اإليمان بأن املرجئة
واإلقرار بالتشكيك، مقول غري التصديق ألن ينقص، وال يزيد ال اإليمان إن أكثرهم
األعمال إن قال ومن النقصان؛ وال للزيادة محل فال يكون، ال أو يكون أن إما باللسان
وقد وينقص، يزيد اإليمان إن قالوا: وتقل، تكثر واألعمال اإليمان، مفهوم يف داخلة
َقاَل ﴿الَِّذيَن وقوله: إِيَمانًا﴾، َفَزاَدتُْهْم آَمنُوا الَِّذيَن ا ﴿َفأَمَّ تعاىل: بقوله األخريون احتج
هذه املرجئة ل تأوَّ وقد إِيَمانًا﴾؛ َفَزاَدُهْم َفاْخَشْوُهْم َلُكْم َجَمُعوا َقْد النَّاَس إِنَّ النَّاُس َلُهُم
قبل؛ من عندهم يكن لم بيشء تصديًقا زادتهم نزلت ملا اآلية هذه بأن وأمثالها اآلية
التصديق هو فيها يمان اإل بل باهلل، التصديق بمعنى اإليمان هو ليس زاد الذي فاإليمان

إلخ. به أخربت وما اآلية بمعنى
يف يخلد ال الكبرية مرتكب املؤمن أن لإليمان تعريفهم عىل املرجئة فرعه ومما
إن يقولون إذ والخوارج، املعتزلة ذلك يف وخالفوا مؤمن، — حال كل عىل — ألنه النار،
يَْعِص ﴿َوَمن تعاىل: بقوله واستدلوا أبًدا، منها يخرج وال النار، يف مخلد الكبرية مرتكب
ًدا تََعمِّ مُّ ُمْؤِمنًا يَْقتُْل ﴿َوَمن وقوله: ِفيَها﴾ َخاِلًدا نَاًرا يُْدِخْلُه ُحُدوَدُه َويَتََعدَّ َوَرُسوَلُه هللاَ
من إن األوىل: اآلية يف فقالوا اآليات، هذه املرجئة تأول وقد ِفيَها﴾، َخاِلًدا َجَهنَُّم َفَجَزاُؤُه
يتعدى إنما حدوده، بعض تعدى بل حدوده، يتعد لم مؤمنًا ويكون ورسوله هللا يعص
القاتل يكون وال مؤمن، ألنه مؤمنًا قتل من بأن الثانية اآلية وتأولوا الكافر؛ كلها الحدود

إلخ. كافًرا إال الوضع بهذا
الكافر. إال النار يف يخلد ال أنه يرون فاملرجئة

.١٤١ ص لألشعري اإلسالميني مقاالت 2
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يترصف ألن يتخلف، قد ووعيده يتخلف، ال هللا وعد إن أيًضا: قالوه مما وكان
من تقدم كما املعتزلة ذلك يف فخالفوا نقًصا، الوعيد يف الخلف يُعُد وال يشاء، كما فيه

قولهم.

من بيشء اإليمان يف لرأيهم ورشحهم املرجئة كالم يقابل أن الجائز من كان وقد
كالمهم عليه ينطوي الذي بالخطر شعروا املتكلمني رءوس من كثريًا أن لوال التسامح،
هو اإليمان جعل أن فرأوا بالطاعات، واإلتيان األعمال شأن من التقليل وهو اإليمان، يف
الثانية، املنزلة يف الطاعات أعمال يجعل باللسان اإلقرار مع أو وحده بالقلب التصديق
بعد منزلته أخروا أي العمل، أرجأوا بأنهم املرجئة تسميتهم فرس بعضهم إن حتى
ليست األعمال أن فهموا إن ألنهم العامة، عىل وخاصة خطر، هذا ويف اإليمان؛ منزلة
ذلك من العكس وعىل بها، باإلتيان وتمسكهم لها التزامهم قل اإليمان، أركان من ركنًا
الفرق من وعدوه مذهبهم فحاربوا بها، إال يكمل ال اإليمان من جزء أنها فهموا إذا

املنحرفة.
التصديق هو اإليمان مفهوم كان إذا ألنه منها، رضر فال الخاصة نظر يف هي أما
يصح ال مشدًدا حتًما وجوبًا والصوم كالصالة الطاعات وجوب من ذلك يمنع لم فقط،

األلفاظ. مدلول يف إال ليس والخالف بحال، فيه التساهل
كان أنه حنيفة أبي عن نقل فقد الجدل، حولها كثر مسألة ثارت هذا أجل ومن
فقال: اإلسالميني»، «مقاالت كتابه يف األشعري الحسن أبو ذلك نقل وممن مرجئًا،
املعرفة اإليمان أن يزعمون — وأصحابه حنيفة أبو — املرجئة من التاسعة «الفرقة
دون الجملة يف هللا عند من به جاء بما واإلقرار بالرسول واملعرفة باهلل، واإلقرار باهلل
العلماء أثبت والذي حنيفة أبي لإلمام املنسوب — األكرب الفقه يف جاء وقد — التفسري»3
«ويستوي فيه: وجاء والتصديق»؛ اإلقرار هو «اإليمان إليه، منه كبري جزء نسبة صحة
ويتفاوتون والرجاء، والخوف والرضا واملحبة والتوكل، واليقني املعرفة يف كلهم املؤمنون
يعطي قد عادل، عباده، عىل متفضل «وهللا فيه: وجاء كله»؛ ذلك يف اإليمان دون فيما
منًه، عدًال الذنب عىل يعاقب وقد منه، تفضًال العبد يستوجبه ما أضعاف الثواب من
اإليمان». عن أحًدا ننفي وال بذنب، أحًدا نكفر «وال فيه: وجاء منه»؛ فضًال يعفو وقد

.١٣٨ ص 3
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من كثريًا ولكن اإلرجاء، أصول هي األكرب» «الفقه عن نقلناها التي املسائل وهذه
وقالوا حنيفة، أبي إىل اإلرجاء نسبة واستكربوا هذا، تكذيب يف جدُّوا واملتكلمني الفقهاء
يُكرب أنه عىل يدل فيها األئمة أكرب من إماًما وكونه بالفروع حنيفة أبي اهتمام إن

اإلرجاء. عكس وهذا األعمال،
حنيفة أبي عن يحكي كان ان غسَّ أن العجب «ومن الشهرستاني: ذلك يف قاله وما
وأصحابه حنيفة ألبي يقال كان ولعمري َكذب ولعله املرجئة، من ويعده مذهبه؛ مثل
أنه فيه السبب ولعل املرجئة، جملة من املقاالت أصحاب من كثري وعدَّه السنَّة؛ مرجئة
يؤخر أنه به ظنوا ينقص؛ وال يزيد ال وهو بالقلب التصديق هو اإليمان يقول كان ملا
سبب وله العمل؟ برتك يفتي كيف العمل يف تخرجه مع والرجل اإليمان، عن العمل
واملعتزلة األول، الصدر يف ظهروا الذين واملعتزلة القدرية يخالف كان أنه وهو آخر،
يبعد فال الخوارج، من الوعيدية وكذلك مرجئًا، القدر يف خالفهم من كل يلقبون كانوا

أعلم».4 وهللا والخوارج املعتزلة فريق من لزمه إنما اللقب أن
وأنه واإلقرار التصديق بأنه اإليمان تعريفه يف اإلمام عن كثرية النقول أن وأرى
كتابه يف األشعري الحسن وأبو اإلرجاء؛ أصول من ذلك غري إىل ينقص، وال يزيد ال
وليس النقل؛ يف والضبط بالدقة معروف وهو رجاء، اإل إىل نسبه اإلسالميني مقاالت
القول بأن والفهم ذكرنا. التي باملعاني اإلرجاء، إىل ينسب أن مطلًقا حنيفة أبا يضري
يرون فال الخاصة أما العامة. فهم — العمل شأن يضعف التصديق عىل اإليمان بقرص
مفهوم بني كالخالف األعمال مفهوم عن اإليمان مفهوم اختالف ألن بأًسا، ذلك يف
الرهبة، جانب عىل الرغبة جانب مذهبهم يف غلَّبوا أنهم األمر يف ما وكل والصوم؛ الصالة
تعاىل: قوله مثل يف أحيانًا ذلك اتبع نفسه والقرآن اليأس، جانب عىل الرجاء وجانب
الذُّنُوَب يَْغِفُر هللاَ إِنَّ ِهللا رَّْحَمِة ِمن تَْقنَُطوا َال أَنُفِسِهْم َعَىلٰ ُفوا أَْرسَ الَِّذيَن ِعبَاِدَي يَا ﴿ُقْل
ببحثه العمل شأن من يقلل الذي هو حنيفة أبو وليس الرَِّحيُم﴾. اْلَغُفوُر ُهَو َُّه إِن َجِميًعا
يفهمون ال العامة ألن املذهب هذا املتكلمني بعض هاجم إنما اإليمان، تعريف يف النظري
يف العمل شأن قلَّ اإليمان من ركنًا ليس العمل إن لهم قيل فإذا فلسفيًا، فهًما األمور

حق. وهذا — نظرهم

أوروبا. طبعة ١٠٥ ص والنحل امللل 4
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املؤمنني ُعصاة تخليد بعدم كالقول السنة أهل إىل املرجئة عقائد من كثري تّرسب وقد
ذلك. ونحو الوعد دون الوعيد تخلف بجواز والقول النار، يف

مرجئًا. عدَّ ذكرناها التي باألصول املتكلم قال وإذا
أصول ببعض يقول عينه الوقت ويف األصول، بهذه يقول كان املرجئة من وكثري
القيامة؛ يوم بالبرص يُرى ال هللا أن أو نفسه، أفعال يخلق اإلنسان أن يرى كأن املعتزلة،
ألن الِفَرق، كتب من تسامح التعبري هذا ويف املرجئة، معتزلة — ذاك إذ — فيسمونهم
من ركنًا العمل اعتبار وهو املعتزلة، أصول من هاًما أصًال يخالف جوهره يف اإلرجاء
النار؛ يف الفاسق وتخليد العايص تعذيب وإيجاب اإليمان، عن الفاسق وخروج اإليمان،
بأن فالقول السابقة؛ الخمسة باألصول قال من إال معتزليًا يسمى ال أنه قدمنا وقد
يقول أنه أردنا إن وصواب التعبري، يف الدقة أردنا إذا خطأ معتزيل مرجئ الناس بعض

االعتزال. آراء ببعض
ليست إنها اإلمامة يف كقولهم الخوارج آراء ببعض املرجئة من قوم قال وكذلك
فسموهم قريش؛ غري كان ولو األهلية استوىف من لها صلح والبد، كان فإن بواجبة،

سابقه. يف كقولنا هذا يف وقولنا الخوارج، مرجئة
طالب أبي بن عيلّ بن محمد بن الحسني املرجئة: رجال من الشهرستاني عّد وقد
سعيد منهم عد كما األمصار، إىل فيه يكتب وكان باإلرجاء، قال من أول إنه قيل وقال:
القيامة يوم يعذب العايص املؤمن إن يقول: مقاتل وكان سليمان، بن وُمقاتل جبري بن
مقدار عىل بذلك فيتألم ولهبها النار لفح يصيبه جهنم متن عىل وهو الرصاط، عىل
الكبائر أصحاب هللا أدخل إن يقول: وكان املرييس، وبرش الجنة؛ يدخل ثم املعصية،
وليس فمحال فيها التخليد وأما بذنوبهم، يعذبوا أن بعد منها سيخرجون فإنهم النار
يوسف أبا وصاحبيه حنيفة،5 وأبا حنيفة، أبي شيخ سليمان أبي بن وحماد بعدل؛

الحسن. بن ومحمد
التصديق هو اإليمان أن أعني — املرجئة تعاليم نتائج من والسياسة: اإلرجاء
ورسله باهلل آمن من فكل املؤمنني، دائرة اتساع — مفهومه يف داخًال ليس العمل وأن
العصاة عن من هللا عفو جواز يف مبدأهم أن كما الكبائر، ارتكب وإن مؤمن فهو
دائرة اتسعت وذلك وبهذا عقاب، غري من الجنة يدخل الكبرية مرتكب أن احتمال أوجد

مرجئًا! حنيفة أبو يكون أن إنكار يف السابق قوله مع هنا قوله انظر 5
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املعتزلة ذلك من العكس وعىل يعذب. أال املحتمل وكان مصدق، كل فيها ودخل املؤمنني،
ومن بمؤمن، ليس نظرهم يف الكبرية فمرتكب املؤمنني، دائرة ضيقوا فقد والخوارج،
املعتزلة، إال مؤمنًا تعد تكاد ال املعتزلة نرى بل بمؤمن، ليس األعمال بفروض يأت لم
املعتزلة طوائف من طائفة كل تكاد بل الخارجي، إال مؤمنًا تعد تكاد ال والخوارج
التي الجنة أن يزعمون فكأنهم كافًرا، غريها وتعد عليها، اإليمان اسم تقرص والخوارج

قليلة. حفنة وهم لهم إال تخلق لم واألرض السماوات عرضها
وغريهم وخوارج ومعتزلة شيعة من لهم املخالفة الطوائف كل فعّدوا املرجئة أما
األمة أجمعت من إال كافًرا وليس أخطأ، وإن مؤمنًا واجتهد تأول من كل وعدوا مؤمنني،
أو ذنوبهم عن هللا يعفو أن إما بل املؤمنني؛ من النار يف يخلد أحد وليس كفره، عىل
أن فعندهم هذه، آراءهم السنة أهل اقتبس وقد الجنة. يدخلهم ثم حينًا عليها يعذبهم
يف إال األخرى املذاهب أهل من أحد يكفر ال وأنه النار، يف يخلدون ال العصاة املؤمنني

إلخ. معينة.. حدود
مبارش؛ غري طريق من ولو السياسة تخدم املرجئة عن حكينا التي األنظار وهذه
أنهم ذلك وبيان معها. وال الدولة ضد ال محايدين، أصحابها تجعل أنها فيها ما وأقل
نارصوا كالذين األولني املتقاتلني أن رأوا مبادئهم عىل السياسة أعمال استعرضوا ملا
كلهم معاوية، مع قاتلوا والذين عيلّ، مع قاتلوا والذين عليه، خرجوا والذين عثمان،
قد هللا فعفو بعضهم أخطأ وإذا مؤمن؛ فكلهم متأول، وكلهم ورسوله، باهلل مصدق
العاص بن عمرو يكفرون ال املتقاتلني، هؤالء من أحًدا يكّفرون ال فهم إذًا يشملهم،
عثمان، قتلة يكفرون وال املعتزلة، وبعض الخوارج يفعل كما غريها، وال معاوية وال
ارتكبوا أنهم أخطأوا إن خطئهم غاية ألن املتحاربني، طوائف من طائفة يكفرون وال
هو الفريقني أي عىل الحكم يف وقفوا أنهم عىل اإليمان. من تخرج ال والكبرية كبرية،
مما أكثر بالنيات يتعلق واألمر حججه، له فريق وكل متأول، فريق كل ألن املخطئ،
جميًعا أمرهم فلنكل وضمائرهم، الناس نيات عىل يطلع الذي هو وهللا باألعمال، يتعلق

حتًما. النار سيدخل بأنه نقطع وال أحًدا، نسّب وال هللا، إىل
وصحبه، عيلّ إىل نظرتهم وصحبه معاوية إىل ينظرون كانوا أنهم هذا ونتيجة
عليهم، الخروج يصح ال مؤمنون خلفاءهم وأن صحيحة، أمية بني مهادنة ويرون
ومرتكب كبرية، يرتكب أن الرش من أحدهم يفعله ما غاية وأن وراءهم، الصالة وتصح
كانوا كما إلرجائه، مرجئًا اضطهدوا األمويني نر لم ولذلك اإليمان؛ من يخرج ال الكبرية
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نراهم بل لتشيعهم؛ والشيعة لخارجيتهم، والخوارج العتزالهم، املعتزلة يضطهدون
صفرة أبي بن املهلب بن يزيد فعل كما أعمالهم، يف باإلرجاء عرف من يستعملون كانوا

الثغور. أعمال من أعماًال واله فقد املرجئة. شاعر وهو ُقْطنَة، بثابت
ولكنه إرجاءه العذاب سبب فليس املرجئة، من أحًدا عذبوا قد األمويني كان فإن
مروان عهد يف املرجئة زعماء من زعيم وهو ُرسيج بن الحارث فقتلوا آخر؛ يشء
قبلية ألسباب وثورته لخروجه ولكن مرجئ، ألنه ال أمية، بني خلفاء آخر محمد بن

شخصية. وعداوات
أحسن يظهر ما عىل ألنه ولكن إلرجائه، ال حنيفة ألبي املنصور جعفر أبي وتعذيب
وهكذا. املنصور، عىل الزكية) (النفس الحسن بن هللا عبد بن محمد تفضيل إىل ميًال منه
مروان ابن امللك عبد بن يزيد توىل ملا أنه الطربي حكى املساملة. إىل أميل فاملرجئة
وعىل البرصة عىل املهلب بن يزيد واستوىل صفرة، أبي بن املهلب بن يزيد عليه خرج
الجهاد؛ عىل وحثهم نبيه، وسنة هللا كتاب إىل الناس، ودعا واألهواز، فارس من يليها ما
من قوم ذلك يف وتبعه والديلم؛ الرتك جهاد من ثوابًا أعظم الشام أهل جهاد أن ورغم
جيًشا امللك عبد بن يزيد أرسل وقد رؤبة؛ أبو له يقال رجل رأسهم وعىل املرجئة،
املهلب بن يزيد حرض فلما امللك. عبد بن مسلمة أخوه يقوده املهلب ابن ملحاربة
إىل دعوناهم قد إنا املرجئ: رؤبة أبو قال وجنده امللك عبد بن مسلمة قتال عىل أصحابه
نريدهم وال نغدر وال نمكر أن لنا فليس قبلوا، أنهم زعموا وقد نبيه، وسنة هللا كتاب
يجيبوكم أن أرادوا إنهم أمية، بني أتصدقون ويحكم! املهلب: بن يزيد لهم فقال بسوء،
ما علينا يردوا حتى ذلك نغفل أن نرى ال قالوا: املكر: يف يعملوا حتى منهم ليكفوكم

ورفق. لني يف خاصموهم أمية بني خاصموا إذا فهم منا قبلوه6 أنهم زعموا
املأمون أن طيفور روى وقد مساملني. مهادنني العباسيني، مع شأنهم كان وكذلك
هو اإلرجاء أن فمنها متعددة: معاني تحتمل الجملة وهذه امللوك»؛7 دين «اإلرجاء قال:
شغبًا، يثريون فال مسألة موقف يقفون ألنهم أتباعهم، من امللوك يرضاه الذي الدين
أن — دائًما — امللوك ومصلحة معاص، من امللوك ارتكب مهما طاعة عن يخرجون وال
اعتنق ولو عنه؛ العفو أو عقابه يتوىل هللا إىل منهم العايص أمر وتكل الرعية، تساملهم

مرص. طبعة ١٥٣/٨ الطربي تاريخ انظر 6
.٨٦ ص لطيفور بغداد تاريخ 7

938



امُلْرِجئة

معاوية، عىل وال عيلّ عىل وال عثمان عىل خارج خرج ما اإلرجاء مبدأ املبدأ هذا الناس
املتتالية. الثورات من امللوك وألرتاح

كل يعتنقه ألن املذاهب أنسب اإلرجاء أن وهو الجملة، لهذه آخر معنى وهناك
وغريهم وشيعة وخوارج معتزلة من األخرى املذاهب ألهل ينظر أن عىل يحمله ألنه ملك،
عىص ومن مؤمنون، فكلهم أحد، عقيدة يف يتدخل وال أحًدا، يكفر فال معتدلة، نظرة
َملُك فهو الدينية؛ األحزاب وفوق املذاهب فوق امللك يجعل وهذا هللا، إىل فأمره منهم

للُملك. أصلح وهذا الجميع،
بهذا األخذ عن الناس أبعد كان — الجملة هذه قائل — املأمون أن نرى ولكنا
كلهم الناس يحمل أن وأراد املعتزلة، إىل وانحاز االعتزال، يف تورط فقد الثاني، املعنى
غري ذلك قال إن وعده بمخلوق، ليس القرآن إن أحد يقول أن يشأ ولم اعتناقه، عىل
أخريًا الجملة هذه قال فهل — والحبس بالجلد بمذهبه القول عىل الناس وحمل مؤمن،
مذهب عىل سار لو وود القرآن، بخلق بالقول وفتنتها اململكة اضطراب رأى أن بعد
يجود وهو أنه االحتمال هذا يُبعد خالفهم؟ عن وترفع مذاهبهم عىل الناس فرتك اإلرجاء
إجابة قالها املأمون أن أو — القرآن خلق يف سريته يسري بأن املعتصم أوىص بنفسه
املعنى أراد أو نقيضها، عىل وسار عنها عدل أن يلبث لم ثم الوقتية، النزعات من لنزعة

يكون. أن صالح ذلك كل االعتزال؟ ملذهب اعتقاده ينايف ال وهذا األول؛
املرجئة، أدب يسمى أن يصح كثريًا أدبًا البحث طول بعد نر لم املرجئة: أدب
عنرصان: األدب يبعث فإنما أدبًا، تبعث ال نفسها اإلرجاء طبيعة أن ذلك يف السبب ولعل
فقد املعتزلة، أدب يف نراه الذي هو وهذا طلق، ولسان صناع يد يف قوي عقيل عنرص
اللسانية أداتهم وكانت واالجتماعية، الطبيعية الحياة مناحي وشملت عقولهم اتسعت
إليه أرشنا الذي الوافر النتاج هذا فأنتجت العربية بالثقافة ثقفت صالحة أداة والعلمية
يف الشأن هو كما الشدائد عىل وصرب عميق حزن من القوية العاطفة وعنرص قبل، من
الشأن هو كما الحرب عاطفة مجملة وبعبارة والقوة، الشجاعة عاطفة أو الشيعة، أدب
الحياد، عىل والوقوف املساملة عىل تبعث عندهم نفسها فالعقيدة املرجئة أما الخوارج؛ يف
يضاف أدبًا. تنتج ال افرتت إذا والعاطفة فاترة، وتجعلها العاطفة تهدئ أمور وهذه
األدبي نتاجهم يجعل وذاك فهذا عميقة؛ واسعة عقلية ناحية لهم ليست أن هذا إىل
كبريين، معروفني شاعرين املرجئة من عد قد الشهرستاني رأيت لقد حتى ضعيًفا،
كتب من يدي بني فيما عنهما كتبت ما راجعت فلما والعتابي. الرقايش الفضل وهما

اإلرجاء. أثر من واضًحا أثًرا فيه أجد لم شعرهما من روي وما
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وقد ُقْطنَة، ثابت كقصيدة اإلرجاء مذهب توضح قليلة قطع عليه عثرت ما وكل
بن َعْون أن من األغاني8 روى كالذي املرجئة عىل ترّد قطع أو اإلسالم، فجر يف ذكرناها

فقال: اإلرجاء عن عدل ثم مرجئًا كان مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا ُعبَيْد

ال��م��رج��ئ��ون��ا ي��ق��ول م��ا أف��ارُق ش��ٍك غ��يَ��ر أف��ارُق م��ا ف��أول
ب��ج��ائ��ري��ن��ا9 ال��م��ؤم��ن��ون ول��ي��س َج��ْوٍر آل م��ن م��ؤم��ن وق��ال��وا
ال��م��ؤم��ن��ي��ن��ا10 دم��اء َح��ُرَم��ْت وق��د ح��الل دم��ه م��ؤم��ن وق��ال��وا

القليلة. القصرية واألبيات الجمل من هذا ونحو
العرص يف وخصوًصا — األدب أبواب من واسًعا بابًا هناك أن يل يظهر هذا ومع
كان فقد العاصني، ذنوب عن هللا عفو باب وهو باإلرجاء، كبريًا تأثًرا تأثر — العبايس
مرتكبًا عاصيًا مات من وأن يتب، لم ما حتًما العقوبة تستحق الكبرية أن يرون املعتزلة
احتمال تجيز واملرجئة يعفو؛ فال ذلك نفسه عىل هللا كتب وقد النار، يف البد للكبرية
شعراء من كثري أفرط فلما املعايص. من اإلكثار ومع التوبة، عدم مع حتى هللا عفو
إىل ركنوا إليها، وما وغلمان ونساء خمر من اللذة يف وأرسفوا اللهو، يف العباسية الدولة
أبواب من واسًعا بابًا ذلك يف وفتحوا إليه، ويركنون يأملونه اإلرجاء مذهب عىل هللا عفو
قوله لذلك مثل خري كان وربما نواس، أبي شعر يف جليًا وضًحا منه مثًال ترى األدب،

ويقول: العفو، يف ورأيه اإلرجاء ويحبذ االعتزال، يف ومذهبه بالنظَّام يستهزئ

أش��ي��اء ْع��ن��َك وغ��ابَ��ْت ش��ي��ئً��ا َح��ِف��ْظ��َت ف��ل��س��ف��ة ال��ع��ل��م ف��ي يَ��دَّع��ي ل��َم��ْن ف��ق��ل

.٩٢/٨ األغاني 8
يقول ثم رشحناها، التي كعقيدتهم مؤمنني والظلم الجور أهل يعدون أنهم جور آل من بمؤمن يريد 9

مؤمنًا؟ الجائر يكون وكيف
ودمه مؤمنًا هذا يسمى فكيف عمًدا، القاتل كاملؤمن دمه يحل قد املؤمن إن يقولون إنهم يقول 10

حالل؟
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إْزَراء11 ال��دِّي��ن ف��ي َح��ظ��َرَك��ُه ف��أنَّ َح��ِرج��ا ام��َرأ ُك��نْ��َت إن ال��ع��ف��َو تَ��ْح��ُظ��ِر ال

ويقول:

ِل��َس��اه ال��ُم��َق��اِم ف��ي ُع��ذَْر وال ال��ل��ْه��ِو ع��ل��ى ال��م��ق��ي��ُم ال��َغ��اف��ُل أي��ه��ا
ال��ج��ب��اِه ف��وَق ال��س��م��اء تَ��بْ��ُدو ي��وم َخ��الًَص��ا نُ��ِط��ي��ُق ب��أْع��َم��اِل��ن��ا ال
اإلل��ه َع��ْف��ِو ِل��ُح��ْس��ِن َراٍج وال��ت��ف��ري��ط اإلَس��اءِة َع��َل أن��ي غ��ي��ر

ويقول:

أع��َظ��ُم ع��ف��وك ب��أن ع��ل��م��ُت ف��ل��ق��د َك��ثْ��َرًة ذن��وب��ي ع��ظ��م��ت إن رب ي��ا
ال��ُم��ْج��ِرُم؟ ويَ��ْس��ت��ج��ي��ر يَ��لُ��وذُ ف��ِب��َم��ْن ُم��ْح��ِس��ٌن إال ي��رُج��وَك ال ك��اَن إن
يَ��رَح��ُم؟ ذا َف��َم��ْن ي��دي رددُت ف��إذا تَ��َض��رًُّع��ا أَم��ْرَت ك��م��ا ربِّ أْدُع��وَك
ُم��ْس��ِل��ُم أن��ي ث��م َع��ْف��ِوك َوَج��م��ي��ُل ال��رج��ا إال َوِس��ي��ل��ٌة إل��ي��ك م��ال��ِي

النمط هذا عىل وسار اإلرجاء؟ عنرص فيها يرى وال األبيات هذه يقرأ امرئ فأي
أن ونقرر القدر، بهذا فنكتفي أقوالهم، ذكرنا لو القول بنا ويطول الشعراء. من كثري

العفو. فلسفة هو األدب، أبواب من جديًدا بابًا فتح اإلرجاء مذهب

كما العفو حظره يدعيها التي بفلسفته ويقصد املعتزيل، النظام بهما يخاطب أنه الراوون روى 11

جميًعا. املعتزلة مذهب وهو بعده، البيت عليه يديل

941





الرابع الفصل

اخلوارج1

عليه يدور الذي األساس من الخوارج مذهب عليه يدور الذي األساس يكون يكاد
واإليمان. الكفر مسألة أعني اإلرجاء،

افرتاق عىل الخوارج يجمع فيما اختلفوا «قد الِفرق: بني الفرق كتاب يف قال
عيلّ إكفار مذاهبها افرتاق عىل الخوارج يجمع الذي أن مقاالته يف الكعبي فذكر مذاهبها،
بارتكاب واإلكفار الحكمني، تحكيم ريض من وكل الجمل وأصحاب والحكمني وعثمان
الذي (األشعري) الحسن أبو شيخنا وقال الجائر. اإلمام عىل الخروج ووجوب الذنوب.
وصوب بالتحكيم ريض ومن والحكمني، الجمل وأصحاب وعثمان، عيل إكفار يجمعها

الجائر».2 السلطان عىل الخروج ووجوب أحدهما، أو الحكمني
عىل مجمعون أنهم يحكم الكعبي أن األشعري، ورأي الكعبي رأي بني والفرق
ال أغلبيتهم، رأي هو هذا ألن ذلك، عىل يوافقه لم واألشعري الكبائر، مرتكب تكفري
عدا فيما وأما الكبائر. أصحاب يكفرون ال الخوارج من النَّجدات ألن إجماعهم، محل

متفقان. واألشعري فالكعبي النقطة هذه
واإليمان، الكفر حول يدور املرجئة كبحث الخوارج بحث أن قولهما من وترى
وأجازوا مصدق؛ كل اإليمان ساحة يف فأدخلوا رحيًما، واسًعا نظًرا املرجئة إليه نظر
إليه الخوارج ونظر بينهم، يقيض هللا إىل الفتنة أصحاب وأرجأوا عاص، كل عن العفو

اإلسالم. فجر يف عنهم كتبناه ما انظر 1
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فعله فيما عثمان وخطأوا الكبائر، عن تحرز من إال مؤمنًا يعدوا فلم ضيًقا، شديًدا نظًرا
عىل — ألنهم فأكفروهم، وأحزابهم وخصومه وحزبه عيلّ وإىل فكّفروه، األخرية سنيه يف
من الظلمة الوالة إن قالوا ثم تحكيًما. يقبل ال واضح هللا وكتاب التحكيم قبلوا — األقل
بالخروج وجورهم وظلمهم كفرهم يقابل أن ويجب َكَفرة، األمويني من وقومه معاوية

جهاًرا. عليهم
أساسيني: أمرين يف الشيعة من النقيض عىل بهذا فهم

— ملجم بن الرحمن عبد ويرون الخوارج، يكفره عليًا الشيعة يقدس فبينا (١)
حطان: بن عمران وهو أحدهم ويقول الربية، خري من — قاتله

َ ِرض��وان��ا ال��َع��ْرِش ع��ن��د ل��يَ��بْ��ل��َغ إال ب��ه��ا أراَد م��ا م��ن��ي��ب م��ن ض��رب��ًة ي��ا
َ ِم��ي��َزان��ا ال��ل��ه ع��ن��د ال��ب��َريَّ��ِة أْوف��َى ف��أح��َس��بُ��ُه ي��وًم��ا ألذك��ُرُه إنّ��ي

عىل الخروج أصولهم من الخوارج يعد التقية، أصولهم من الشيعة يعد وبينما (٢)
اإلمام. وقوة الخارج قوة إىل نظر غري ومن مواربة، غري يف الجائر السلطان

والعباسيني، األمويني وتقاتل معارضة جبهة تؤلف الخوارج ألن املرجئة يخالفون وهم
ومساملة. حياد جماعة يكونون واملرجئة

تعده املعتزلة أن حني عىل كافًرا، الكبرية مرتكب يعدون إذ املعتزلة، من أشد وهم
والنهي باملعروف األمر بمبدأ تمسكهم يف أيًضا املعتزلة من أشد وهم مؤمنًا، وال كافًرا ال

وضعف. قوة حسبان وال هوادة غري يف املنكر عن
عرشين نحو تفرقوا قد كانوا وإن الخوارج، عليها أجمعت التي األصول هي هذه
والصفرية األزارقة أن ذلك مثال األصول؛ يف ال الفروع يف بينها فيما تختلف فرقة
مخالفيهم أطفال قتل يرون ال الصفرية ولكن مرشكون، الذنوب أصحاب أن يف تتفق
حال؛ بكل مخالفيهم أموال استحلت األزارقة أن ومثل ذلك؛ يرون واألزارقة ونسائهم،
القتال أن يرى من ومنهم صاحبه؛ قتل بعد إال فيئًا مخالفهم أموال يرون ال والعجاردة
التفاصيل من وهكذا ذلك، اشرتاط يرى ال من ومنهم منهم، إمام مع إال يكون ال

الجزئية. واملسائل
أحق لها الناس فأصلح منها البد كان إن وأنه الخالفة، يف رأيهم لهم فكرة وأملع
الخليفة أن فكرة عندهم فليس عربي؛ غري أو عربيًا قريش، غري أو كان قرشيًا بها،
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الوراثة نظام هناك وال الشيعة، تقول كما وسلم عليه هللا صىل النبي قبل من معني
والعباسيني. األمويني عهد يف الشأن كان كما يليه ملن األمر الخليفة وتفويض

بأن املسلمني ومصلحة تتفق ال سرية وسار له، البيعة وتمت الخليفة انتخب إذا ثم
يقتل. حتى قوتل وإال اعتزل فإن عزله، وجب ظلم و جار

والكوفة البرصة سكنوا عربًا األمر أول يف الخارجي املذهب اعتنق من أكثر كان لقد
ثم تميم، بني من منهم كثري وكأن البداوة، أكثرهم عىل تغلب وكانت عمر، فتوح بعد
مع اشرتكوا أنهم دخولهم يف السبب ولعل عقيدتهم؛ يف دخل املوايل بعض أن رأينا
حتى عليهم الخروج ووجوب صالحيتهم بعدم واعتقادهم األمويني بعض يف الخوارج

دولتهم. تزول
بالصبغة كبرية درجة إىل مصبوًغا الخارجي املذهب كان املوايل بعض دخول ومع
شيًعا التفرق كثريو الرؤساء، عىل الخالف كثريو فهم ومساويها، محاسنها يف البدوية
شجعان ذلك مع وهم مخالفيهم؛ إىل نظرهم يف الفكر ضيقوا النظر، محدودو وأحزابًا،
يبيعوا أن عليهم يشء أسهل وأعمالهم، أقوالهم يف رصحاء الشجاعة، حدود أقىص إىل
آراءهم باعوا من ويحتقرون تقية، من الشيعة يقول بما يهزأون لعقيدتهم، نفوسهم
عن أبعد بداوتهم لغلبة هم ثم والجاه، املال يف طمًعا األمويني للخلفاء وضمائرهم
عدا فيما وهم األوىل؛ البساطة عليه تغلب فدينهم واالجتماعي؛ والعلمي الديني التطور
تعاليم فيه تدخل أن قبل فطرته عىل األول اإلسالم يمثلون عقائدهم بعض يف شذوذهم
التي والنحل امللل أهل من والنزعات والتقاليد األخرى، والديانات األخرى، األمم من
االجتماعية حياتهم وظلت علم؛ إيمان ال قلب إيمان إيمانهم وظل بعد. اإلسالم يف دخلت
لم بدوية بسيطة حياة — ذلك ونحو وحروبهم، للحياة، ونظرتهم معيشتهم، يف —
اختلفت وإن بساطتهم يف اآلن بالوهابيني يذكروننا فهم الزمان؛ بتغري كثريًا تتغري

تعاليمهم.
أو الذات عني هي هل هللا، صفات يف يبحثوا أن منهم ينتظر يكن لم ذلك أجل من
أبعد فلسفية نظرات ألنها املعتزلة؛ فعل كما يرى، ال أو باألبصار يرى هللا وأن غريها،
الشيعة، تفعل كما أئمتهم يقدسوا أن منهم ينتظر وال البداوة، طبيعة عن تكون ما
القبيلة. شيخ إىل األولون العرب ينظر كان كما إمامهم إىل ينظرون كانوا إنما ألنهم

فهم الخوارج؛ خالفات ذكر عند والنحل امللل كتب يف نراه ما ذلك ومصداق
القعدة يف ويختلفون سذاجة، يف ومعاوية عيلّ بني كان الذي التحكيم يف رأيهم يبدأون
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يف ويختلفون مؤمنون؟ أم كافرون هم هل قدرتهم مع األعداء قتال عن قعدوا الذين
هم هل والكافرين، املسلمني أطفال يف ويختلفون بارتكابها. اإلنسان يكفر التي املعايص
هذا يف واختالفهم تفلسف، التي الدينية املسائل من ذلك ونحو كافرون؟ أم مسلمون
أن ثعلبة فسأله الخوارج، من وكالهما ابنته، ثعلبة إىل الجبار عبد خطب بسيط. ساذج
سعيد، أم لها يقال امرأة مع البنت أم إىل الخاطب فأرسل درهم، آالف أربعة يمهرها
إن وقال: يبلغ)، حتى يسلم البنت أو االبن يرى ال (ألنه ال أم ابنتهم بلغت هل يسأل
قالت: ذلك، سعيد أم بلَّغتها فلما أمهرتها؛ ما أبال لم باإلسالم وأقرت بلغت قد كانت
الكريم عبد وتدخل وأمها، البنت وأبو الخاطب فاختلف تبلغ، لم أم بلغت مسلمة ابنتي
عىل بعض من بعضهم وبرئ خالًفا، فزادهم األمر يف الخوارج رؤساء من عجرد بن

ذلك.3
ورشه، خريه الَقَدر يف بحثوا أنهم الخوارج الفرق بعض عن الكتب هذه تروي نعم
لم املباحث هذه ولكن ذلك، ونحو الفعل قبل االستطاعة وإثبات للعبد، الفعل وإثبات

املعتزلة. من استعارتها وإنما نفسها، من تكن
جدلهم من لنا روي فيما الناظر أن تفلسفهم وعدم بساطتهم مظاهر أكرب ومن
أنهم فلو التأول، يف يتعمقوا ولم والسنة، الكتاب حرفية التزموا أنهم يرى مناظراتهم
ويرون بقياس يقولون ال الذين الظاهر أهل من لكانوا العبايس العرص يف عاشوا
النصوص بظواهر الخوارج تمسك أدى وقد تأويل. غري من النصوص ظواهر إتباع
له وجبت فلسني يتيم مال من أكل لو رجًال أن يرى من منهم فكان سخافات، إىل
نَاًرا بُُطونِِهْم ِيف يَأُْكلُوَن ََّما إِن ُظْلًما اْليَتَاَمٰى أَْمَواَل يَأُْكلُوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ تعاىل: لقوله النار
ينص لم هللا ألن النار، له تجب لم بطنه بقر أو اليتيم قتل ولو َسِعريًا﴾، َوَسيَْصَلْوَن
ثمنها؛4 بغري ثمرة أكل يستحلوا ولم املرشكني، أطفال دماء استحل من ومنهم ذلك؛ عىل
واصل أن الكامل يف املربد ويروي الذمي؛ يقتل وال املخالف املسلم يقتل كان من ومنهم
ألصحابه: فقال الخوارج، يد يف أصحابه وبعض هو وقع املعتزلة) (زعيم عطاء بن
إليهم، فخرج شأنك؟ فقالوا: العطب، عىل أرشفوا قد وكانوا وإياهم، ودعوني اعتزلوا
حدوده. ويعرفوا هللا كالم ليسمعوا مستجريون مرشكون قال وأصحابك؟ أنت ما فقالوا

و١١٣. ١١٢ اإلسالميني مقاالت انظر 3
.٩٥ ص إبليس تلبيس انظر 4
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أنا قبلت قد يقول: وجعل أحكامهم، يعلمونه فجعلوا فعّلمونا، قال: أجرناكم، قد فقالوا:
وتعاىل: تبارك هللا قال لكم ذلك ليس قال: إخواننا، فإنكم مصاحبني فامضوا معي، ومن
َمأَْمنَُه﴾، أَبْلِْغُه ثُمَّ ِهللا َكَالَم يَْسَمَع َحتَّٰى َفأَِجْرُه اْستََجاَرَك ِكنَي اْلُمْرشِ َن مِّ أََحٌد ﴿َوإِْن
حتى بأجمعهم فساروا لكم. ذلك قالوا: ثم بعض إىل بعضهم فنظر مأمننا. فأبلغونا

املأمن.5 بلغوهم
أنه ويرى القرآن يقرأ يظل ثم طالب، أبي بن عيلّ ملجم بن الرحمن عبد ويقتل
أن أكره فيقول: تجزع؟ لم له: ويقال جزع، لسانه قطع أريد فإذا هللا، إىل بعمله تقرب

إلخ. إلخ هللا! أذكر ال مواتًا الدنيا يف أكون
فلسفتها استمدت إنما والتشيع كاالعتزال تفلسفت التي األخرى املذاهب إن ثم
الخلفاء، قصور من الفلسفة فيه تشيع جًوا جوه كان فقد العبايس، العرص من العميقة
الجدل ومن األطباء، ومن املرتجمة، الكتب ومن الفرس، ومن والنصارى، اليهود ومن
وأصولها. يتفق الذي وبالقدر استعدادها، بقدر منه تأخذ فرقة كل فكانت واملناظرة؛
األموية الدولة أنهكوا فقد أيامهم، أخريات يف والخوارج العباسية الدولة جاءت وقد
حالة يف الخوارج كان العباسيون أعقبهم إذا حتى منهم؛ ونالت منها ونالوا وأنهكتهم،
فلم املذبوح، حركة تشبه العبايس العهد يف بها أتوا التي وحركاتهم االحتضار. تشبه

يتفلسف. أن فرصة الخارجي للمذهب — هذا أجل من — يتح
عبيدة كأبي الخوارج، مذهب اعتنق من العبايس العرص علماء بني من كان نعم!
يميل «كان وقال: الخوارج»، رأي يرى كان «إنه ِخلِّكان: ابن قال امُلثنّى، بن َمعَمر
أنني عىل يكرمني عبيدة أبو كان السجستاني: حاتم أبو وقال الخوارج»، مذهب إىل
األرض ينكت وهو عبيدة أبي عىل املسجد «دخلت الثوري: وقال سجستان، خوارج من

القائل: من وقال وحده، جالًسا

تَ��ْس��ت��ِرَي��ح��ي أْو تُ��ْح��َم��ِدي م��ك��انَ��ِك وج��اش��ت ج��ش��أت وق��د ل��ه��ا أق��وُل

أبي املؤمنني ألمري هو قلت هال فاك، هللا فض فقال: الفجاءة. بن قطري له فقلت
مني».6 سمعت ما عني وأكتم أجلس يل: قال ثم نعامة؟

.٨٦/٣ الكامل 5
القطري. اإلطنابة بن لعروة البيت أن الصحيح إن قال: وقد .١٥٧/٢ خلكان ابن 6
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فيلسوًفا يكن لم عبيدة أبا ولكن — البحرين» «خوارج يف كتابًا ألفه فيما ألف وقد
واسع عامًلا كان وإنما الخارجي. املذهب يفلسف أن يستطيع حتى الكالم أهل من وال
كما مذهبه، يكتم خارجي أنه صح إن كان ثم — العرب وأيام الغريب يف االطالع
يخالفه ذلك ومع لنفسه، الخارجي باملذهب يتمذهب فهو السابقة، الحكاية عليه تدل
أكره هو ثم التقية، عدم الخوارج أصول ومن به؛ الجهر يتقي فهو منه، الصميم يف
إن خارجيًا ليس فهو ومتملقهم، واألمراء بالخلفاء ومتصل الشعوبية، إىل وأميل للعرب
يكون أن عىل للمخالفني التكفري وكثرة الخلفاء، عىل كالطعن عقائدها بعض يف إال كان

مكتوًما. ًرسا ذلك
وألف الخوارج»، رأي يرى كان «إنه ِخلِّكان: ابن فيه قال عدي، بن الهيثم وكذلك
وكان فيلسوًفا، ال إخباريًا عبيدة كأبي كان ولكنه الخوارج»، «كتاب اسمه كتابًا فيهم
خروجهم. لخرج حًقا الخوارج من كان ولو والرشيد، والهادي واملهدي باملنصور متصًال
وال منظم واسع فقه وال مفلسف، مذهب الخوارج عن لنا يرو لم هذا أجل من
يف مات الذي الخارجي إباض بن هللا عبد أتباع اإلباضية من كان ما إال ذلك، نحو
ويف إفريقية، شمايل يف وانترشت عاشت الفرقة هذه فإن مروان؛ بن امللك عبد عهده
يكون أن الطبيعي من فكان هذا. يومنا إىل واستمرت وزنجبار، موت، حرض ويف عمان،
فلهم الزمان، مع مذهبهم تعدل فقد كان وكذلك فقهية، وتعاليم اعتقادية، أصول لهم
ال هللا وأن القرآن، بخلق القول يف املعتزلة بمذهب كبري حد إىل متأثرة كالمية أصول
يف السنة أهل تخالف خاصة فقهية كتب لهم كما الكبائر، يغفر ال وهللا الجنة، يف يرى

بينهم. فيما إال يصح الزواج يرون ال أنهم مثل الفروع بعض

العباس بني خلفاء إىل الخوارج نظر كان العبايس: العرص يف السيايس تاريخهم
رصيًحا، حًرا اختياريًا يَخرت ولم للخالفة، يصلح ال كلهم أمية بني خلفاء إىل كنظرهم
ومقاتلته عليه، الخروج يجب وكلهم اإلمام، يف توافرها يجب التي الرشوط يستوف ولم

أمكن. إن وقتله أمكن، إن وعزله
هذا يف قوتهم أن إال األموي، العهد يف كان كما العبايس العهد يف نظرهم فظل
أبي بن املهلب سيما وال — ووالتهم األمويني ألن األموي، العهد يف كقوتهم تكن لم العهد
أيًضا. هم قوتهم أضعف األمويني انتصار كان وإن ذريًعا، فتًكا بهم فتكوا — صفرة
لهم كان الذي ذلك يشبه وجلد وصالبة، قوة، يف العباسيني حاربوا فقد هذا ومع

األموي. العرص يف
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الجلندى، رأسهم وعىل ُعَمان، خوارج تحرك حتى خالفته يف السفاح استقر فما
أحد رأسه عىل جيًشا، السفاح إليهم فأرسل اإلباضية، الخوارج من وأصحابه هو وكان
ثم عمان ساحل عىل أرىس حتى البحر يف فسار خزيمة»، بن «خازم العظام القواد
أشار ثم سجاًال؛ فيه الحرب كانت شديًدا قتاًال وتقاتلوا الصحراء، إىل معه ومن خرج
ويرووها املشاقة أسنتهم أطراف عىل فيجعلوا جنوده يأمر أن أصحابه بعض خازم إىل
الجلندي، أصحاب بيوت يف يرضوها حتى بها يمشوا ثم النريان. فيها ويشعلوا بالنفط،
من فيها وبمن بها اشتغلوا بالنريان بيوتهم وأرضمت ذلك فعل فلما خشب؛ من وكانت
وقتل فقتلوهم، السيف فيهم فوضعوا وأصحابه، خازم عليهم فحمل وأهاليهم، أوالدهم
البرصة، إىل رءوسهم وبعث آالف، عرشة نحو القتىل عدة وبلغ قتل. فيمن الجلندي

.١٣٤ سنة ذلك وكان السفاح7 إىل فأرسلت
الشيباني حرملة بن ملبد رأسهم وعىل بالجزيرة،8 الخوارج ثار املنصور عهد ويف
بن املهلب عمه دور معهم ليمثل املهلبي حاتم بن يزيد املنصور إليه فأرسل ،١٣٧ سنة
يهزمهم، وملبد القائد بعد القائد إليه يرسل املنصور ومازال ملبد؛ فهزمه صفرة أبي
فتقاتلوا مروروذ، أهل من ألف ثمانمائة نحو ومعه خزيمة بن خازم إليه وجه وأخريًا
معه فقتل بنشاته ملبًدا فرشقوا بالنشاب، يرموهم أن أصحابه خازم أمر ثم طويًال،

.١٣٨ سنة ذلك وكان كثريون،
فأرسل وإباضية، صفرية من حولها) وما (تونس املغرب يف أيًضا الخوارج وثار
فدامت املهلب، أخل صفرة أبي بن قبيصة ولد من حفص بن عمر املنصور إليهم
الخوارج رأس عىل وكان الخوارج، إىل الرببر من كثري وانضم طويًال، بينهم املعارك
والخوارج حاتم أبي واستيالء حفص بن عمر بقتل األمر وانتهى اإلبايض، حاتم أبو
عىل فتغلب صفرة، أبي بن قبيصة بن حاتم بن يزيد املنصور فأرسل القريوان؛ عىل
املعركة يف قتل من عدة وكان والرببر، الخوارج من وأتباعه حاتم أبو وقتل الخوارج،
حفص؛ بن عمر لثارات يا ويقولون الخوارج يقتلون املهلب آل وجعل ألًفا، ثالثني نحو
بني كان إنه قالوا وقد سنة؛ عرشة خمس نحو الثورة هذه إخماد يف يزيد ومكث

.١٨٣/٥ األثري ابن انظر 7
مدنه ومن بكر، وديار مرض ديار يشمل وهو والفرات، دجلة بني الشمايل القسم بالجزيرة يراد 8

واملوصل. وآمد، وماردين، والخابور، وسنجار، ونصيبني، والرقة، والرها، حران، الشهرية:
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يد عىل أمرهم انقىض أن إىل حفص بن عمر قاتلوا لدن من املنصور وجنود الخوارج
وقعة. وسبعني وخمس ثالثمائة من نحو حاتم بن يزيد

بن يوسف رأسهم وعىل الخوارج من جماعة بخراسان خرج املهدي عهد ويف
واجتمع بها، يسري التي سريته املهدي عىل معه ومن هو منكًرا بالربم، املعروف إبراهيم
وبعث الربم، يوسف فأرس الشيباني، مزيد بن يزيد املهدي إليه فأرسل كثري، خلق معه

.١٦٠ سنة ذلك وكان وصلبهم، املهدي فقتلهم أصحابه، وجوه ومعه املهدي إىل به
ربيعة ديار أكثر عىل واستوىل باملوصل، التميمي يس خرج أيًضا املهدي عهد ويف

.١٦٨ سنة وذلك أصحابه، من وعدة وقتله هزمه من املهدي. إليه فبعث والجزيرة،
الرشيد فسري ربيعة، ديار عىل. وغلب بالجزيرة الصحصح خرج الرشيد عهد ويف

.١٧١ سنة قتله من إليه
قال وقد بالجزيرة، الخارجي طريف بن الوليد ثورة كانت ،١٧٨ سنة يف ثم
إنه األثري ابن وقال خلكان، ابن ذلك يف وتبعه شيباني، إنه األنساب: يف السمعاني
فكانت زائدة، بن معن أخي ابن الشيباني مزيد بن يزيد هارون إليه أرسل وقد تغلبي.
من بينهما ملا الوليد عن يزيد يتجاىف إنما للرشيد: فقالوا يزيد، عن منحرفة الربامكة
ابن وفرس شيبان، من مًعا أنهما هذا تفسري خلكان وابن السمعاني كالم فعىل الرِحم.
ابن قول ولعل الرِحم. هو وهذا وائل، من كلتيهما وتغلب شيبان بأن العبارة هذه األثري

بينهما: التي الوقائع يف الشعراء بعض قال فقد أصح، األثري

ال��ح��دي��دا إال ال��ح��دي��د ي��ف��ْل ال ب��ع��ًض��ا ي��ق��ت��ل ب��ع��ض��ه��م وائ��ٌل

ألصحابه: وقال مزيد، بن يزيد فنازله الجزيرة، يف الوليد أمر عظم فقد كان، ما وأيًا
إذا فإنهم عليهم، فاحملوا حملتهم أنقضت فإذا فاثبتوا، حملة ولهم الخوارج، هي «إنما

يقول: خرج يوم الوليد وكان يرجعوا»، لم انهزموا

ب��ن��اري9 يُ��ْص��َط��َل��ي ال َق��ْس��َوَرٌة ��اري ال��شَّ َط��ِري��ف ب��ن ال��ول��ي��د أن��ا

والقسورة: بعناها. أي هللا، طاعة يف أنفسنا رشبنا إذا لقولهم: الخوارج اسم وهو الرشاة: من الشاري 9
األسد.
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َداِري م��ن أْخ��َرَج��ن��ِي ج��ورُك��ُم

رأسه. وأخذ الوليد. فقتل يزيد واتبعه عنيفة، وقائع بعد الوليد جيش انكرس وقد
فيها انترص وقد املغرب، وبالد وعمان، الجزيرة يف الخوارج ثورات كانت وهكذا
املتوالية الهزائم هذه وكانت األمويون، لقي ما العنت من فيها يلقوا ولم العباسيون،
يف أثر والقتال القوة من لهم يعد فلم شأنهم، وقلة أمرهم، ضعف يف سببًا للخوارج

كبري. التاريخ

ال راسخة عقيدة األدب: تكون التي العنارص كل الخوارج يف كان لقد الخوارج: أدب
القول يف ورصاحة واألموال، األرواح بجانبه تهون لها شديد وتحمس األحداث، تزعزعها
كأحدهم، إال األمري ترى ال حقة وديمقراطية أحًدا، ترهب وال بأًسا، تخىش ال والعمل
واضًحا مستقيًما رسًما يسلكوه أن ينبغي الذي الطريق وُرِسم خادمهم، إال العظيم وال
أو يعزلوا حتى يقاتلوا وإال واألمراء، الخليفة يعدل أن يجب غموض، وال فيه عوج ال
ينحرفوا أن غري من والسنة الكتاب نصوص حسب املسلمون يسري أن ويجب يقتلوا،
أن ويجب طاهرون، مخلصون مسلمون محلهم ليحل يقاتلون وإال شعرة، ِقيد عنها
يقابل أن ويجب مواربة، وال مجاملة غري ومن تقية، غري من ذلك إىل السبيل يسلك
الخطاب، بن عمر طريقة عىل هو، كما ويعالج هو، كما ص ويشخَّ هو، كما الواقع
كل فيها — غالبًا — بدوية نفوس كله ذلك ووراء العاص؛ بن عمرو طريقة عىل ال
البيان، عىل قدرة من البدوي يف نعهده ما كل وفيها اللسان، وفصاحة للقول، االستعداد

لفظ. وأقوى عبارة بأوجز للمعنى وأداء البديهة، يف ورسعة
الصالحة واألداة القوية، العاطفة له اجتمعت قد الخارجي نرى كله هذا من

عنها. للتعبري
لون وغري املعتزيل، األدب لون غري خاًصا لونًا ألدبهم جعل قد ذكرنا الذي وهذا
وأدب وأقوى؛ أغلب املعاني عنرص فيه فلسفي، أدب املعتزلة أدب الشيعي. األدب
توضع لم أن عىل غضبان أدب أو الحق، فقدان عىل حزين أدب أو باك أدب الشيعة
ونرشه، الحق طلب يف االستماتة أدب القوة، فأدب الخوارج أدب أما موضعها؛ الخالفة
الذي البدوي التعبري وأدب العقيدة، بجانب البقاء الحياة تستحق فال التضحية، وأدب
أدب األحيان بعض يف هو املعتزلة؛ يفعل كما ويولِّدها املعاني يشتق وال يتفلسف ال

951



اإلسالم ضحى

أو لشخص يغضبون فالشيعة الشيعة، غضب جنس من غضبان ليس ولكنه غضبان،
األشخاص؛ عن النظر بقطع عامة، ولإلسالم للعقيدة يغضبون الخوارج ولكن أشخاص،
العقيدة إىل النظر من غريهم يفعل كما ال العقيدة، ضوء ففي لألشخاص نظروا وإن
أقوياء، وبكائهم رثائهم يف حتى ولكنهم ويبكون، يرثون وقد األشخاص؛ ضوء يف
لريسموا املفقود، ويؤبنون الحي، ليتشجع امليت ويبكون الدم، ليسفكوا الدمع يذرفون
يعرفون وال األدب، يف هزًال يعرفون فال الحياة، يف هزًال يعرفون ال للموجود؛ األعىل املثل
والقتال الجهاد يعرفون إنما مجونًا؛ وال خمًرا أدبهم يف نجد فال مجونًا، وال خمًرا
فكذلك الحياة، عىل يحرصون ال أقوياء رجاًال تخرج التي القاسية املتزمتة والرتبية
مروان بن امللك عبد عىل صغري وهو دخل ألمه يزيد أخا مروان أن روي كالذي أدبهم؛
له فقال الخوارج، أحد عنده وكان امللك، عبد عىل ذلك فشق له، املؤدب لرضب يبكي
أال وأحرى لصوته، وأذهب لدماغه، وأصح لشدقه، أرحب فإنه يبكي «دعه الخارجي:
يحبون وال الكذب، يحبون ال عربتها». فاستدعى ربه طاعة حرضته إذا عينه عليه تأبى
ذي ومن الكاذب، من تربأ أصنافها جميع يف «والخوارج املربد: قال كما فكانوا املعايص،

قائل: قال أدبهم، فكذلك الظاهرة»10 املعصية

ال��ض��ع��اف م��ن إن��ه��ن ب��ن��ات��ي ح��بً��ا إل��ّي ال��ح��ي��اة زاد ل��ق��د

الخارجي: ِحطَّان بن عمران قال

ب��الل11 أب��و ل��ل��خ��روج وُح��بً��ا ب��غ��ًض��ا إل��ّي ال��ح��ي��اة زاد ل��ق��د
ال��َع��َوال��ي ذَُرى تَ��ْح��َت ال��م��وت وأرج��و ف��راش��ي ع��ل��ى أم��وَت أن أح��اذر
ق��اَل��ِي ال��ب��ي��ت ربِّ وال��ل��ه ل��ه��ا ف��إن��ي ال��دن��ي��ا ��ه َه��مُّ ي��ك ف��م��ن

.١٠٦/٣ الكامل 10
أدية. بن مرداس هو بالل: أبو 11
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قائلهم: ويقول

��بْ��ِر ال��صَّ م��ن ��اِب��غ��اِت ال��سَّ َل��ُه��ن َل��ب��ْس��نَ��ا ف��إن��ن��ا ال��م��ن��اي��ا أْط��َراَف ي��ح��ش وم��ن
ال��ذِّك��ر م��ن ِب��ط��ي��ٍب َم��َزج��نَ��اُه َم��ا إذَا َم��ذَاُق��ُه ع��ذٌب ال��م��وِت ك��ري��ه ف��إنَّ
ال��ق��ب��ر ف��ي تُ��ْخ��ِز ول��م ال��دن��ي��ا م��ن أراَح��ْت َم��ن��يّ��ٍة ِم��ثْ��َل اإلن��س��اُن ُرِزَق وم��ا

وحب املوت حب بني ويوفقون والغزل، الشجاعة بني يمزجون غزلهم يف حتى وهم
قطِري: قول فاقرأ شئت إن األعداء، يف البالء بحسن يحبون من إىل ويتقربون الحياة،

َح��ِك��ي��ِم أُمَّ أَْل��َق ل��م م��ا ال��ع��ي��ش وف��ي ل��زاه��ٌد ال��ح��ي��اة ف��ي إن��ي ل��ع��م��رك
ِل��َس��ق��ي��ِم وال بَ��ثٍّ ل��ذي ِش��َف��اء م��ث��لُ��ه��ا يُ��ِر ل��م ال��ب��ي��ض ال��َخ��ِف��َرات م��ن
َل��ئ��ي��ِم ِج��دُّ ال��دَّْه��ِر نَ��ائ��ب��اِت ع��ل��ى َوْج��ه��ه��ا أل��ِط��م ي��وَم إن��ي ل��ع��م��ُرك
ذم��ي��ِم َغ��ي��ْرَ ال��ح��رِب ف��ِي َف��ت��ى ِط��َع��ان أَبْ��َص��َرْت ُدوالََب يَ��ْوَم َش��ِه��َدت��ن��ِي ول��و
َح��ري��ِم ك��ل ال��ك��ف��ار م��ن تُ��ب��ي��ُح وَخ��يْ��لُ��نَ��ا ذَاَك ي��وم ش��ه��َدتْ��ن��ا ول��و
ون��ع��ي��ِم ع��ن��ده َع��ْدٍن ب��ج��ن��اِت نُ��ُف��وَس��ُه��ْم اإلل��ه ب��اع��وا ِف��تْ��يَ��ًة رأْت

صورة الخوارج فأدب صورها، من وصورة االجتماعية الحياة ظل األدب كان إن
أدخلوا حتى املوت، يبالون ال شجعانًا كانوا لقد حياتهم. صور من صحيحة صادقة
ههنا، من «الديلم جاء لو يقول: قرة بن معاوية فكان خصومهم، قلوب عىل الرعب
العدد وكان خطًرا؛ أشد ألنهم أي الخوارج» لحاربت ههنا من الخوارج) (أي والحروِرية

غريهم. من الكثري العدد يف والرعب الفِزع يوقع الخوارج من القليل
السلطان جنود الخوارج هزم ملا الخارجي فاتك بن عيىس املعنى هذا يف قال وقد

آسك: يوم

م��س��وَّم��ي��ن��ا ال��ِع��ت��اق ال��ُج��رِد إل��ى وق��ام��وا ص��لُّ��وا أص��ب��ح��وا ف��ل��م��ا
يُ��ْق��تَ��ل��ون��ا ال��ج��ع��اِئ��ِل ذوو ف��ظ��ل ع��ل��ي��ه��م َح��َم��ل��وا اْس��تَ��ْج��َم��ُع��وا ف��ل��م��ا
يُ��راِوُغ��ونَ��ا ف��ي��ه ال��ل��ي��ل س��واُد أت��اه��م ح��ت��ى ي��وِم��ه��م ب��ق��ي��َة
ه��ارب��ي��ن��ا ولَّ��وا ال��ق��وم ب��أن أت��اه��م ل��م��ا ب��ص��يُ��رْه��م ي��ق��ول
أرب��ع��ون��ا ب��آَس��َك وي��ه��ِزُم��ه��م َزَع��م��تْ��ْم ف��ي��م��ا ُم��ؤم��ن أَأَْل��َف��ا
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م��ؤم��ن��ون��ا ال��خ��واِرَج ول��ك��نَّ َزَع��ْم��ت��ْم ك��م��ا ذاك ل��ي��س ك��ذب��ت��م
يُ��ن��َص��ُرون��ا ال��َك��ث��ي��َرة ال��ِف��ئ��ة ع��ل��ى َش��ٍك ْغ��ي��َر ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ف��ئَ��ُة ه��م
ل��ل��ظ��ال��م��ي��ن َط��اَع��ٍة ِم��ْن وم��ا ع��ِن��ي��ٍد ج��بَّ��ار ك��لَّ أط��ْع��ت��م

زياد ابن هللا عبيد يصفهم كقلوبهم؛ وخطبهم كسهامهم، كالمهم كان هذا أجل من
امللك عبد «أن املربد ويروي الرياع»، إىل النار من القلوب إىل أرسع هؤالء «لكالم فيقول:
منه فرأى بحثه ثم وعلًما، فهًما شاء ما منه فرأى فبحثه منهم، برجل أتى مروان بن
ًقا، محقِّ مستبًرصا فرآه مذهبه، عن للخروج واستدعاه فيه فرغب ودهيًا، أربًا شاء ما
أقْل. فاسمع فسمعت، قلت وقد الثانية، عن األوىل ُفتِغنك له: فقال االستدعاء، يف فزاده
ِطلق، بلسان مذهبهم من له ويزين الخوارج قول من له يبسط فجعل قل. له: قال
ُخلَقت الجنة أن خاطري يف يوقع كاد لقد امللك: عبد فقال قريبة. ومعان بينة، وألفاظ

منهم». بالجهاد أْوَىل وأني لهم

أثر ال خالصة، عربية ثقافة — عليهم البداوة غلبة بحكم — الخوارج ثقافة كانت لقد
كما الفرس لثقافة فيها أثر وال املعتزلة؛ ثقافة يف الشأن هو كما اليونان، لفلسفة فيها
ثقافتهم، يف العرب نمط عىل لغوية أدبية ثقافة الخوارج ثّقف الشيعة. يف الشأن هو
سهولة يف والسنة للكتاب تفهم من عرصهم، يف املعهود النمط عىل إسالمية وثقافة
عىل فكان بحرفيتها، وتمسك النصوص بظواهر فاحتجاج الدين يف جادلوا فإن ويرس؛

الطالع. هذا أدبهم
تصنّف، بحوث وال تّؤلف، ُكتب ال العرب، أدب جنس من أدبهم مظهر كان لذلك
هذا يف أنتجوا وقد منثورة. وِحكم كثرية؛ وُخَطب كثري ِشعر ولكنه يحلَّل، موضوع وال
صالحة طائفة الكامل كتابه يف املربد لنا يحفظ لم ولو قليله، وبقي كثريه ضاع إنتاًجا
يف يبق لم كما الضائع، الكثري عىل املروي القليل هذا دلنا وقد أمره. علينا لعمي منه

الخارجي. الشاعر الطِّرماح ديوان إال دواوينهم من — أعلم ما عىل — أيدينا
األموي. العرص يف كان ونوادرهم وحكمهم وخطبهم شعرهم من لنا روي ما وأكثر
يف ضعف أمرهم أن السبب كان وربما فقليل؛ العبايس العرص يف لنا روي ما أما
العبايس العرص يف األدب مدوني أن أو لذلك، تبًعا أدبهم فضعف العبايس العرص
للدولة خصم األدب هذا ألن األموي؛ الخارجي األدب يرووا أن السياسة لهم أباحت
للعباسيني الخوارج خصومة أما الوجوه، جميع من نظرهم يف حالل وخصومتها األموية،
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العبايس، العرص يف وحفظ روي قد الشيعي الشعر بأن اعرتضت فإن مكروهة. فمبغضة
العبايس العرص يف أمرهم يضعف لم الشيعة إن قلنا الخوارج، كخصومة خصم وهو
لم فإن الشيعة، آثار عىل يعطفون جاه ذوو قوم منهم وظل الخوارج، أمر ضعف
يبق فلم الخوارج أما أظهروه. أمرهم قوي فإذا ًرسا، حفظوه جهًرا حفظه يستطيعوا
مكتوب، أدب ال لساني أدب الخارجي األدب إن ثم كثريًا. بأمرهم يعني من املدن يف لهم
هؤالء وأكثر عنهم، ليأخذوه إليهم كاألصمعي األدب رواة يذهب أن لحفظه يتطلب فكان

يرضيهم. ما برواية إليهم يتقربون العباسية للدولة صنائع كانوا الرواة
الخارجي األدب عند طويًال نقف أن الجزء هذا يف شأننا من ليس حال كل عىل
حفظت وقد إباضيًا؛ أدبًا منه كثريًا رأينا العبايس الخارجي األدب إىل نظرنا فإن األموي،
األول، العبايس العرص إىل ترجع التي آثارهم بعض وعمان املغرب يف اإلباضية مكاتب
بن الوليد حادثة يف قيل ما العبايس األدب يف يشء أملع كان وربما عليها. نقف لم وإن
الوليد بن مسلم وكان الشيباني، مزيد ابن يزيد حاربه فقد قبل؛ ذكرناها التي طريف
املشهورة قصيدته من شعره؛ يف للخوارج بحروبه فنوه به، متصًال الغواني) (رصيع

مطلعها: التي

ال��ع��ذل ف��ي ال��ُع��ّذال ِه��ُم ��َرت وَش��مَّ غ��ِزِل ��ب��ا ال��صِّ ف��ي خ��ل��ي��ع َح��بْ��َل أَْج��ِرْرُت

قال: ثم الخوارج مع حروبه وصف فيها أطال وقد

َزَج��ِل12 ذي األق��داَر يْ��ل��ِف��ُظ ب��ع��س��ك��ر َع��ْس��َك��َرُه َص��بَّ��ْح��َت ق��د ال��ب��َرُْم وي��وُس��ُف
َه��ِط��ِل ُم��ْس��ِب��ٍل ل��ْل��َم��نَ��اي��ا ب��ع��س��ك��ر ل��ه َدَل��َف��ت ق��د َط��ري��ف اب��ن وال��م��ارُق
ب��ال��ح��ي��ل ي��س��ط��اع ال دف��ع��ك وأنَّ م��ن��يَّ��ت��ه ف��ي ا م��ُج��دٍّ رآك ل��م��ا
م��ت��ك��ل غ��ي��َر ف��ي��ه ال��َخ��ْط��ِو م��ق��دِّم ل��ه ال��لِّ��ق��اءَ ف��أب��رق��ت ال��نِّ��زال َش��اَم

ويلقي الخوارج بحوادث يتصل ألنه خارجيًا أدبًا هذا عددنا وقد القصيدة، آخر إىل
حروبهم. عىل ضوءًا

وعدته. كثرته من ورجة أصوات ذو أي زجل: ذو 12
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من الخنساء موقف الخارجية الفارعة أخته منه وقفت طريف بن الوليد مات وملا
املشهورة: قصيدتها منها قصائد، بجملة ورثته أخويها،

ُم��ن��ي��ِف ال��ج��بَ��ال َف��ْوَق َج��بَ��ٍل َع��َل��ى ك��أنَّ��ه َق��ب��ٍرْ َرْس��ُم ��اَك��ى ن��ُهَ بَ��ت��لِّ
ح��ص��ي��ِف وَرأَْى ِم��ق��َداٍم ��َة َوه��مَّ وُس��ؤدًدا ُم��ل��يَّ��ا ُع��ْد َم��ْج��ًدا ��َن تَ��مَّ
َط��ري��ف اُبْ��ِن َع��َل��ى تَ��ْج��َزْع َل��ْم ك��أن��ك ُم��ورًق��ا م��ال��َك ال��خ��اب��ور َش��َج��َر ف��ي��ا
وُس��يُ��وِف َق��نً��ا ِم��ن إالّ ال��م��اَل والَ ال��تَُّ��َق��ى ِم��َن إال ال��زَّاَد يُ��ِح��بُّ ال َف��ت��ى
ُص��ُف��وِف بَ��ي��ْنَ ل��ل��ك��رِّ ُم��َع��اِوَدٍة ِص��ل��ِدٍم َج��ْرَداء ُك��لَّ إالَّ ال��ذَّخ��َر وال
َخ��ف��ي��ِف َغ��يْ��َر األْع��داء َع��َل��ى َم��ق��اًم��ا تَ��ُق��ْم وَلْ��م ُه��نَ��اُك ت��ْش��َه��ْد ل��َمْ ك��أنَّ��َك
َرف��ي��ِف ذَات َخ��ض��َراء ف��ي ��رِد ال��سِّ ِم��َن َك��ريَ��ه��ٍة ِل��وْرِد يَ��ْوًم��ا تَ��ْس��ت��ل��ِم وَل��ْم
ب��أُنُ��وِف يُ��ن��ُك��ْزن��َه��ا اُْل��َق��نَ��ا وُس��ْم��ُر الق��ٌح وال��َح��ْرب ال��ح��رب يَ��ْوَم تَ��َس��ْع وَلْ��م
ِبَ��ح��ل��ي��ف ال��نَّ��دى يَ��ْرَض��ى ال م��اَت ف��إْن ال��نّ��دى ب��ه يَ��ْرَض��ى ع��اَش م��ا ال��نَّ��دى َح��ل��ي��ُف
ِب��ألُ��وِف ف��ت��ي��اِن��ن��ا ِم��ن َف��َدي��نَ��اَك َوَل��ي��تَ��نَ��ا ��بَ��اِب ال��شَّ ِف��ْق��داَن َف��َق��ْدنَ��اَك
ل��ض��ع��ي��ِف َل��ًج��ا أَْو ل��َع��ُدوٍّ َش��ًج��ا نَ��ْف��َس��ُه ال��م��ْوُت أْزَه��َق ح��تَّ��ى — زال وم��ا
ب��ُرُج��وِف بَ��ْع��َدُه ��ْت َه��مَّ َول��ألْرِض َوال��رَّدى ل��ل��نَّ��واِئ��ِب َل��َق��ْوِم��ي ي��ا أالُ
َع��ن��ي��ف ب��ال��ِك��َراِم ُم��ل��حٍّ وَدَه��ٍر َوال��رَّدى ل��ل��نَّ��واِئ��ِب َل��َق��ْوِم��ي ي��ا أالُ
ب��ُك��ُس��وِف أْزَم��َع��ْت َّ َل��م��ا ��ْم��ِس َول��ل��شَّ َه��َوى إذ ال��َك��َواِك��ب ب��ي��ِنْ ِم��ْن َول��ل��بَ��دِر
وَس��ِق��ي��ِف َم��ْل��ُح��وَدٍة ُح��ف��َرٍة إل��ى ي��َح��م��لُ��ونَ��ه إذ ال��لَّ��يْ��ِث ك��لِّ َول��ّل��يْ��ِث
َع��يُ��وِف َغ��يْ��َر ل��ل��َم��ْع��ُروِف َك��اَن َف��ت��ى أَْض��َم��َرْت َح��ي��ُث ال��ُج��ثَ��ا ال��ل��ُه ق��اَتَ��َل أالَ
ب��ُزح��وف ��َه��ا َل��فَّ ُزُح��وٍف ف��ُربَّ َم��ْزي��ٍد بْ��ُن يَ��زي��ُد أَْرَداُه يَ��ُك َف��إْن
ش��ِري��ِف ِب��ُك��لِّ وق��اًع��ا ال��َم��ْوَت أَرى ف��إن��ن��ي َوق��ًف��ا ال��ل��ِه َس��الُُم َع��َل��ي��ه

قصيدتها: ومنها

بَ��ل��َق��ُع َش��ْخ��ِص��ه م��ن األرُض إذ وأيَّ��اَم��ُه ال��َول��ي��َد ذك��رُت
األْج��دَُع أن��ُف��ُه يَ��بْ��تَ��غ��ى ك��م��ا ��م��اء ال��سَّ ف��ي أْط��لُ��بُ��ه ف��أْق��بَ��ْل��ُت
��ي��ع��وا ضَّ ال��ذي م��ث��ل إف��ادًة ف��ل��يَ��ط��ل��ب��وا ق��وُم��َك أض��اَع��َك
ت��ص��ن��ع م��ا تَ��ْع��ل��ُم ي��ص��ي��ب��ك َح��دُّه��ا ال��ت��ي ��ي��وَف ال��سُّ أنَّ ل��َو
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تَ��ْق��َط��َع ال ل��َص��ْول��ك وخ��وًف��ا َه��يْ��بَ��ًة ُج��ِع��َل��ت إذ َع��نْ��َك نَ��ب��ْت

… إلخ
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الناس تفرق كيف ترينا العرص ذلك يف الفروق هذه من له عرضنا ما إىل عامة ونظرة
وكل الرئيسية، الطوائف إال ذكرنا فيما نذكر لم أنا مع ومذاهب، وأحزاب شيع إىل
فرقة، عرشة ثالث نحو إىل املعتزلة انقسم فقد عدها؛ يصعب فروع منها تفّرع طائفة
عدا هذا سبع؛ نحو إىل واملرجئة ثالثني، نحو إىل والشيعة عرشين، نحو إىل والخوارج
اململكة يف كان ما عدا أيًضا وهذا كتابنا، صدر لها يتسع لم إذ نذكرها، لم أخرى فرًقا
وانقسام والصابئة، املجوسية والنرصانية اليهودية من األخرى، الديانات من اإلسالمية

ونحل. مذاهب إىل هؤالء من كل
واآلراء املختلفة املذاهب هذه رأوا الشكاك، من جماعة جميًعا هؤالء بجانب وكان
يُسلم ال إنه وقالوا: بالجدل، وكفروا جميًعا فيها فشكوا املتعارضة، واألدلة املتناقضة،

يُنَقض». فبالَجَدل بالجدل، ثبت ما «كل وقالوا: إيمان، إىل
فمنهم ثالث: فرق إىل انقسموا بل واحدة، فرقة يكونوا أن يشاءوا لم هؤالء وحتى
وال الباري تحقق «فلم والنبوة، اإلله إثبات يف حتى يشء كل يف شكها عممت فرقة
شيئًا تُثْبت لم واألهواء، األديان، جميع يف وهكذا أبطلتها، وال النبوة أثبتت وال أبطلته،
وال بنّي غري أنه إال شك؛ بال األقوال هذه أحد يف الحق إن وقالوا: أبطلته، وال ذلك من
كان أنه عىل أقواله تدل اليهودي الطبيب يونس بن إسماعيل وكان متميز»؛ وال ظاهر

املذهب. هذا يذهب
«فأثبتت النبوات، حتى ذلك عدا فيما وشكوا اإلله، أثبتوا الشكاك هؤالء من وفرقة
وال ملة دين حققت وال أبطلتها، وال النبوة تحقق لم ثم حق، بأنه وقطعت الخالق

أبطلته».
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وأن حق، هللا أن «فقطعت ذلك، عدا فيما وشّكت والنبوة اإلله أثبتت ثالثة وفرقة
ذلك.» بعد بيشء تقطع لم ثم هللا، رسول محمًدا وأن حق النبوة

طائفة كل واملقاالت واآلراء الديانات وجدنا «إنا قالوا: أنهم الشكاك هؤالء وحجج
فتنتصف األخرى تناظر منها طائفة وكل األوائل، عن اعتقدته ما اعتقدت إنما أنها تدعي
نظر قوة حسب عىل آخر مجلس يف األخرى غلبتها ثم مجلس، يف هذه غلبت وربما منها،
فصح … بينهم سجاًال الظفر يكون كاملتحاربني ذلك يف فهم البيان، عىل وقدرته املناظر
ذلك، يف الناس اختلفت وملا أحد عىل أشكل ملا كان ولو الغلبة، ظاهر قول ههنا ليس أن
الحساب، يف يختلفوا لم وكما عقولهم، وبَدائه بحواسهم، أدركوه فيما يختلفوا لم كما
بال فيعاندوه الناس إىل الحق يبدو أن املحال ومن قالوا: الئح. برهان عليه يشء كل ويف
طائفة كل أن صح هذا بطل فلما سبب؛ بال واآلخرة الدنيا يف بالهالك ويرضوا معنى،
قالوا: يقني. وال تثبت دون الحق أنه ألحدهم يخيل ما وإما عليه، نشأت ما إّما تتبع إنما
بالوقوف أنفسهم ووسموا فيها، وتبحروا الفلسفة علم طلبوا قد الكثرية الجماعة ونرى
وأفنوا الكالم، علم تمهروا قد آخرين ونجد العامة، جملة عن وبالخروج الحقائق عىل
بالحجج، والباطل الحق بني الفرق لهم الح قد بأنه وفخروا فيه، ورسخوا دهرهم فيه
بل الجهل وأهل العامة كاختالف مختلفني — وكالميهم فلسفيهم — كلهم نجدهم ثم
نرصانيته عىل يتهالك ونرصاني يهوديته، عىل يموت يهودي بني فالناس اختالًفا؛ أشد
العامي واستوى إسالمه، يف يستقتل ومسلم مجوسيته، يف يستميت ومجويس وتثليثه،
كان فإن بسواء؛ سواء كذلك فرقهم يف األديان هذه أهل نجد ثم املتكلم. مع ذلك يف
فإما مسلًما كان وإن عداها؛ ما عىل غيًظا وتهالك بفرقته تمسك نرصانيًا أو يهوديًا
شيعيًا وإما ملته، فرق سائر يكفر ّ معتزليا وإما مّلته أهل سائر دماء يستحل خارجيًا
والنحلة عليه نشأ للذي متبًعا إما جميعهم أن فصح … إلخ ملته فرق سائر يتوىل ال
ملا حقيقة للربهان كان فلو الحق.. أنه تخيل قد لهواه متبًعا وإما عليها، تربى التي
الفيلسوف ونرى الدهور؛ ومرور األزمان طوال عىل ولبان االختالف، هذا فيه اختلفوا
ثم حياته، ذلك عىل ويبقى خالفها، من ويعادي عليها، ويناظر مقالة، يعتقد املتكلم أو
إفسادها، يف يناظر وينرصف ينرص، كان ملا عداوة كان ما أشد فريجع بادية له تبدو
وبراهينكم قالوا: وتكافئها. األدلة فساد عىل كله هذا فدل قالوا إبطالها. يف ويجاهد
العقل رضورة عن تكون أن وإما الحواس، طريق عن تكون أن إما تقيمونها، التي
العقل، وبديهة بالحس يدرك فيما تختلفوا لم كما تختلفوا لم كذلك كانت ولو وبديهته،
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أن وإما واحد، وقت يف قاعًدا قائًما يكون ال املرء وأن اثنني، من أكثر ثالثة أن مثل
قيمته وما الدليل؟ هذا نوع فما العقل وبداهة الحواس غري طريق عن صحت قد تكون

ونقيضه؟»1 ولليشء ولغريكم لكم يصلح كان إذا
قديًما، اليونانية السوفسطائية بمذهب يذّكرنا — الشك مذهب — املذهب وهذا
الصوفية، يف كبري أثر املذهب لهذا كان وقد حديثًا. — الرباجماتزم — الذرائع ومذهب
الوجدان. طريق من اإليمان فطلبوا صحيًحا إيمانًا تكسب ال املنطقية الرباهني أن رأوا إذ

الحرب وكانت لها، عداد ال ونحل وملل آراء العبايس العرص يف انترش فقد كان، ما وأيٍّا
والِفَرق مذهب يف فرقة كل وبني األخرى، والديانات ديانة كل بني عوانًا حربًا فيها
هل تساءلنا: نحن فإن الحروب. هذه لكل ميدانًا اإلسالمية اململكة وأصبحت األخرى،
عهد يف كانوا كما يكونوا أن لهم خريًا يكن أَولم املسلمني؟ لخري التفرق هذا كل كان

واحدة؟ مبادئ تعتقد واحدة وفرقة واحدة أمة وسلم عليه هللا صىل الرسول
هذا إن رصًفا، ّرشا وال رصًفا خريًا ليس عاملنا، يف يشء ككل كان ذلك إن قلنا
عنارص من وتكّونها اإلسالمية، البالد رقعة التساع طبيعية نتيجة كان والتفرق االنقسام
هذه دخول بعد ُمحاًال فكان املوروثة؛ الديانات ويف العقليات ويف الجنس يف مختلفة
وبساطته، وسهولته األوىل رصاحته يف اإلسالم تعتقد أن اإلسالم يف املختلفة الطوائف
يتفلسف، أن للدين رضوريًا وكان وأغراضها، ودياناتها بعقلياتها تمزجه أن البد وكان

الدين. أطوار من طبيعي طور هذا ألن
سياسة يف وحرية الفكر يف حرية من عليه يدل ما االختالف هذا مزايا من كان لقد
من إلينا يصل ولم منها؛ املتطرِّف حتى واملذاهب اآلراء هذه كل فاحتملت الدولة،
االضطهادات هذه وكانت واألفكار، اآلراء هذه لتشعب بالنسبة القليل القدر إال االضطهاد
التي االضطهادات هذه وكانت واألفكار، اآلراء هذه لتشعب بالنسبة القليل القدر إال

دينية. منها أكثر سياسية حدثت
يستعمله الذي كاملران التفكري عىل ومرانها وغذاؤها العقول لذة مزاياه من وكان

والهندسة. والجرب الحساب يف العقل

أطال وقد بعدها، وما ١١٩/٥ جزء والنحل، امللل يف الفصل يف حزم ابن كالم من املذهب هذا لخصنا 1
شاء. من إليه فلريجع عليهم الرد يف
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علًما بعُد أصبح حتى باهًرا، رقيٍّا واملناظرة الجدل فن رقّي مزاياه من وكان
والقواعد. القوانني له توضع

كانت كما الدينية الحماسة تعد فلم األمة، شأن أضعف — شك غري من — ولكنه
قلَّت فقد املسلمني عدد كثر وإن القلب، ضعف فقد العقل قوي فإن األوىل، عصورها يف
الفتن إطفاء إىل املسلمني جهد وانرصف تقريبًا، الفتوح وقفت ذلك أجل ومن قوتهم،
إىل سياسيًا املسلمني انقسام من سنرى ما إىل ذلك وأسلم الدينية، والفتن السياسية

ونَِحل. مذاهب إىل قبل انقسموا كما ودول، ممالك
قبل، إليه أملعنا كبريًا أثًرا األدب يف والكالمية الدينية املذاهب هذه أثرت وقد هذا
العرص هذا يف أُّلفت التي الكتب يف ذلك وظهر معانيه؛ ودقت موضوعاته، فعمقت
يف ونها فيدسُّ املتكلمني معاني يتلقفون الشعراء ورأينا — املعتزلة من وخاصة —
ما ويعيبون لها فينترصون والكالمية الدينية املذاهب بعض الشعراء ويعتنق أشعارهم،
نسوق ونحن ذلك. مثل من كثري إىل يذمهم، وبعضهم املتكلمني بعضهم ويمدح عداها،

نقول. ما عىل للتمثيل قليًال طرًفا
املتكلمني: يعيب يسري بن محمد يقول

وال��ِب��دَع األه��واء ُص��نُ��وف وع��ن ��يَ��ٍع ال��شِّ م��ق��ال��ة ع��ن س��ائ��ل��ي ي��ا
َوَرع ذو ال��ك��الم ي��ق��ود ف��م��ا ن��اِح��يَ��ًة ال��ك��الم ي��ق��وُد َم��ن دَْع
��نَ��ع ل��ل��شُّ ب��ع��ُد ��ي��ُروَن يَ��ِصِ ث��م َح��س��ٌن ب��َديُّ��ُه��ْم أُن��اٍس ك��ل
ب��ُم��نْ��ق��ِط��ع ق��ول��ه ف��ي يَ��ُك َل��ْم ل��ه يُ��ق��ال أن ف��ي��ه م��ا أك��ث��ر

ذلك: يف غريه ويقول

ال��رُس��ُل ب��ه��ا تُ��بْ��َع��ث ل��م ب��ال��رأي ال��دي��ن ف��ي ب��َدًع��ا أح��دث��وا ح��ت��ى ال��ن��اُس ��َر نَ��قَّ ق��د
ُش��غ��ُل ��ه َح��قِّ م��ن ��ل��وا ح��مِّ ال��ذي وف��ي أك��ث��ره��م ال��ل��ه ب��ح��ق اس��ت��خ��فَّ ح��ت��ى

بالكالم: يفتخر فقال للمتكلمني، الشاعر الناشئ وتعّصب

ال��م��ح��اِف��ل ُص��ُدور ِزي��نً��ْت ب��أل��ِس��ن��نَ��ا ف��ْض��َل��ن��ا ال��ن��اس ي��ع��رف أن��اس ون��ح��ن
ال��م��س��ائ��ل وج��وُه ي��وًم��ا أْظ��َل��َم��ْت إذا ج��واب��ن��ا ع��ن��د ال��َح��ّق وُج��وُه تُ��ن��ي��ُر
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ل��ق��ائ��ل م��ق��اال ن��ت��رك ف��ل��م وُق��ل��ن��ا ل��ص��ام��ٍت م��ق��اال ن��ت��رك ف��ل��م َ ص��ْم��ت��ن��ا

املتكلمني: من أصحابه يصف وقال

َع��ِم��ُدوا وم��ا ف��ي��ه��ا أخ��ط��أوا م��ا تُ��ِح��سُّ أف��ئ��دٌة ال��ن��اس ُص��ُدوِر ف��ي ك��أنُ��ه��ْم
َوَج��ُدوا ال��ذي م��ن��ه��ا َوَج��ُدوا ك��أن��ه��م ض��م��ائ��ره��م تُ��خ��ف��ى م��ا ل��ل��ن��اِس يُ��بْ��ُدوَن
َش��ه��ُدوا ب��ال��ذي ع��ن��ه��ا غ��اَب م��ا وع��ل��ِم ب��َظ��اِه��ره��ا ال��دن��ي��ا بَ��اط��ِن ع��ل��ى دلُّ��وا
يَ��ق��ُد َك��وَك��ُب ل��دي��ه��ا وم��ن��ُه��ْم إال َغ��س��َق��ْت ش��ب��ه��ة م��ن م��ا ال��ح��ق م��ط��ال��ُع

ُحميد: بن سعيد فقال عرضها، يف وتلطفوا املتكلمني معاني أخذوا ثم

ال��ج��ب��اِر ال��م��ه��ي��م��ن ب��ال��ع��زي��ِز اس��م��ِي َع��ن واْك��ِن ه��واَي أك��تُ��ْم ق��ال��ت:
ب��اإلْج��ب��ار ت��ق��وُل ب��ع��دي ص��رَت ق��ال��ت: ذل��ك، أس��ت��ط��ي��ُع ال ق��ل��ت:
��ار2 ال��نَّ��جَّ ل��م��ذَْه��ِب ِغ��يَ��اٍث ب��ن ب��ش��ِر َم��َق��اَل��ِة ع��ن وت��خ��لَّ��يْ��َت

الخوارج: بمذهب وألمَّ الرشاب ترك يف نواس أبو ويقول

م��س��ت��ق��ي��ًم��ا خ��الف��ُه ل��ي أرى ال إم��اٌم ف��ي��ه��ا ب��ال��م��الم ن��ال��ن��ي
ن��دي��ًم��ا ال��ح��دي��ِث َع��ل��ى إال َل��ْس��ُت ف��إن��ي ِس��َواَي إل��ى ف��اْص��ِرف��اه��ا
ال��نَّ��س��ي��م��ا أش��مَّ وأن أراه��ا أن دارْت ه��ي إذا م��ن��ه��ا َح��ظِّ��ي ُج��لُّ
ال��تَّ��ْح��ك��ي��م��ا3 يُ��زيِّ��ُن َق��َع��ِديُّ م��ن��ه��ا أزيِّ��ن وم��ا ف��ك��أن��ي
يُ��ق��ي��م��ا أال ال��م��ط��ي��َق ف��أْوص��ي ب ال��ح��ْر إل��ى ال��س��الَح َح��ْم��ِل��ه ع��ن َك��لَّ

نفسه؛ أفعال يخلق اإلنسان إن يقول وكان املرجئة، زعماء من املرييس برش هو غياث: بن برش 2

بالجرب. يقول كان وقد النجارية، تسمى فرقة تنسب إليه النجار، محمد بن الحسني هو والنجار:
الناس. عىل الخروج عن قعد ولكن رأيهم رأى من الخوارج من وهم القعدة، واحد القعدي: 3
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ممدوحه: وصف يف أيًضا نواس أبو ويقول

��م��اي��ي��ِر ال��ضَّ أوه��اِم ع��ي��وُن ت��ح��ص��ي��ل��ِه إدراِك ع��ن ت��ك��لُّ
وت��ق��ص��ي��ر َع��ْج��ٍز َم��َدى إل��ى وص��ِف��ِه م��ن األل��ُس��ُن ت��ن��ت��س��ُب

فيه: ويقول

َخ��دي��ُن وال ِش��ب��ٌه ل��ه وال ق��ري��ُن ل��ه م��ا ع��ه��ٍد ول��يُّ
ي��ك��وُن وم��ا ك��ان َم��ْن َخ��يْ��َر ي��ا ه��اَُروُن بَ��َل��ى ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر

ال��م��ي��م��وُن ال��ط��اه��ُر ال��ن��ب��ي إال

ويقول:

َح��َج��ِرْه ف��ي ال��ن��ار ك��ُك��ُم��ون َل��نَ��ا ف��ي��ه ال��ش��ن��ان ك��َم��ن

الُكمون. يف املعتزلة بعض بقول ذلك يف فيتأثر
األحنف: بن العباس ويقول

ب��م��ن��ت��ِص��ِر ق��ل��ب��ي م��ن أن��ا وم��ا ق��ل��ب��ي، ن��اِص��َرك��م ك��اَن ُس��لُ��وٍّا أردُت إذا
اَل��ق��َدر ع��ل��ى م��ح��م��وٌل ذل��ك ف��ك��ل إس��اءت��ك��م م��ن وأِق��ل��وا ف��أك��ث��روا

فهجاه بالجرب، يعرتف ألنه الشعر هذا من املعتزيل العالَّف الهذيل أبو غضب وقد
بقوله: — يُّظن فما — العباس

ت��ذَر وم��ا ت��أت��ي م��ا ك��ل ف��ي أخ��ط��أَت َل��َق��ْد ال��رس��ول أخ��ب��اَر ي��ك��ذب م��ن ي��ا
ال��َق��َدر — ت��ش��ت��ه��ي ال ب��م��ا — م��ن��ي أت��اك ف��ق��د ع��ل��ي��ك، ال��ج��اري ب��ال��َق��َدر ك��ذَّبْ��َت

الخمر: وصف يف تمام أبو ويقول

األش��ي��اء َج��ْوَه��ر ��بُ��وه��ا َل��قَّ ق��د أنَّ��ُه��ْم إال األوص��اِف َج��ْه��ِم��ي��ُة
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املهدي: بن إبراهيم عىل املأمون يحرض الزيات امللك عبد بن محمد ويقول

ب��ال��ّزن��ِد تُ��ق��َدُح ك��ال��ن��ار ل��ه ي��ك��وُن ع��ل��ٌة ل��ل��ش��يء ال��ش��يء أن ت��ر أل��م
ال��ب��ْع��ِد ع��ل��ى ق��ب��ُل ك��ان ق��د م��ا ي��ُدل��َك وإن��م��ا األم��ور َج��رَّب��ن��ا ك��ذل��ك
ال��نُّ��ك��د أي��اِم��ه م��ث��َل ي��وًم��ا س��ي��ب��ع��ُث ف��َك��اَك��ُه أن ب��إب��راه��ي��َم وَظ��ن��ي

األدب يف أثروا املتكلمني أن عىل للداللة القدر، بهذا منها نجتزئ كثرية، ذلك عىل واألمثلة
الهزل. ويف الجّد، ويف األشعار، ويف املوضوعات، يف بليًغا أثًرا

الصادق البحث أرشدني وكما فهمتها، كما عرضتها للمتكلمني، صورة فهذه وبعد،
أخطأت وإن أشكر، فاهلل أصبُت فإن ورض، ونفع ورش، خري من فيها ما أثبت عنها،

الحق. إىل وقصدت النية أخلصت أني فحسبي
وتزييف نقدهم، من سلكت فيما الشيعة من إخواني عيلَّ يعتب أن أتوقع ما وأكثر
النقد من بيشء ذلك أتبع ثم والوفاق، الوئام إىل دعوتي من يعجبوا وأن آرائهم، بعض

والتجريح.
وصوابًا، حًقا اعتقدت ما إال قلت ما كل يف أقصد لم أني مخلًصا أقرر فإليهم
أجرح وال لسنيته، سنِّيًا رأيًا أنرص فال ومذهبي، وعادتي بإلفي أتأثر أال نفيس وجاهدت
الرأي أنقد قد أني معي رأى القارئ أن وأظن لتشيعه. شيعيًا أو العتزاله، معتزليًا رأيًا
له النترصت ملذهب أتعصب كنت ولو الشيعي. أو املعتزيل الرأي عليه وأرّجح السنِّي
نرصة من خريًا الحق نرصة رأيت ولكني آرائه، جميع يف عنه ودافعت أقواله، كل يف
ما منه ويأخذوا وطمأنينة، هدوء يف قويل فيقرأوا ينصفون ذلك بعد فلعلهم املذهب،
بحجة، حجة ويقرعوا يستحسنون، ال ما هدوء يف كذلك ويرّدوا عقولهم، تستحسنه
واالعتزاز بالحجج، الحجج مقارعة األسمى الغرض ليس أنه عىل بربهان؛ وبرهانًا
مستواهم، ورفع امللل هذه أهل إنهاض عىل التعاون األسمى الغرض إنما بالغلبة،
من ويتبوأوا الصحيحة، الحياة ينشدوا حتى رءوسهم من واألوهام الخرافات وتنقية

بهم. الالئق املكان العالم
فليس والوئام، الوحدة إىل والدعوة يتناىف ال الطليق الحر البحث هذا أن أقرر ثم
واختالف العلماء بني للخالف ينبغي وما الجانبان، أخلص إذا خصام إىل يدعو البحث
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إن أنه عىل والبغضاء. العداوة بينهم ويوقع نفوسهم بني يفرق أن ونظرياتهم أنظارهم
الحق. معاداة من نفيس عىل أهون الناس فمعاداة عداوة، من والبد كان

وهو هذا، ييل الذي العرص إىل وأنتقل الدرس، يف وأدواتي البحث، يف عدتي أجمع واآلن
عرص أنه القارئ وسريى اإلسالمي. التاريخ من الرابعة املائة به وأعني اإلسالم» «ظهر
تتبع لم فيه واألدبية العلمية الحركة وأن ضوءًا، وأسطع نظًرا، وأوسع علًما، أغزر

الثانية. وشالت األوىل رجحت امليزان، ككفتي كانتا بل السياسية، الحركة
والتوفيق. والهداية العون هللا واسأل
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